
Hospital Napoleão Laureano completa 60 anos nesta quinta-feira e se consolida como principal referência no tratamento oncológico na Paraíba. Página 8

Histórias de luta, superação e vitórias contra o câncer

Governo lança 
edital para obras 
de esgotamento 
sanitário na capital

Aplicativo da área 
de saúde é uma 
das 10 melhores 
iniciativas do país

Cagepa investe 
R$ 850 mil em 
abastecimento 
no Curimataú 

Licitação tem por ob-
jetivo melhorar o sistema 
atual e irá atender um mi-
lhão de habitantes de JP, 
Cabedelo e Bayeux.
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Programa que auxilia 
dentistas da Atenção Pri-
mária à Saúde do estado 
está concorrendo a prêmio 
do Ministério da Saúde.
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Previstas para o final 
de abril, obras irão garan-
tir a retomada do abaste-
cimento em Cuité e Nova 
Floresta.

 
Página 4

n “Candidato que desejasse 
encontrar suas eleitoras mais 
simpáticas e a fina flor da 
juventude solanense, teria que 
frequentar o Setentão”.

Ramalho Leite
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n “Foi na música que ‘A Ilha 
dos Mortos’ se glorificou em 
belos poemas sinfônicos. 
Primeiramente com o romântico 
Heinrich Schülz-Beuthen”.

Germano Romero
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Justiça Eleitoral faz 90 anos
Voto das mulheres, negros e jovens e 

urna eletrônica são algumas conquistas.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

566.562

28.485.502

425.940.668

10.065

646.490 

5.890.818
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS VACINAS APLICADAS

7.792.074

387.979.592

10.626.407.249

413.993

25.772.807

------------

RECUPERADOSRaposa precisa vencer o time 
do técnico Rogério Ceni, hoje 
à noite, no Amigão, para se 

classificar para a 
segunda fase 
da Copa do 

Brasil.
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Novo RG usará o número do 
CPF como identificação única

CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE

Lançada ontem, em Brasília, medida irá extinguir documentação por estado e contará com versão digital. Página 15
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Semob pretende instalar, ainda este ano, 
mais 100 dispositivos para reforçar o 
monitoramento do trânsito e propiciar 

mais segurança nas ruas da capital. 
Página 5

JP vai duplicar 
número de câmerasFoto: O

rti
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ntônio

Obras naïf refletem tempos de isolamento
Celeiro Espaço 

Criativo é palco 
da coletiva 
‘Pandemia, 

Carnaval e Utopia’, 
com trabalhos 
de três artistas 

paraibanas.
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O tabuleiro de xadrez da política, na Paraíba, está bastante 
aquecido. Cresce o movimento de pré-candidatos, envolvidos 
em negociações para definir candidaturas, chapas majoritárias, 
coalizões etc. Não é um jogo fácil. As regras mudaram e as federações 
partidárias, por exemplo, exigem malabarismos das lideranças, para 
acomodação dos interesses conflitantes.

Mês que vem serão abertas as “janelas partidárias”. Trata-se de 
nova oportunidade para que políticos mudem de agremiação sem 
correrem o risco de perder o mandato por infidelidade ou coisa 
parecida. O entra e sai será grande e aí se terá uma imagem mais 
precisa dos blocos partidários e da força que cada um terá para atrair 
o veredicto positivo das urnas.

É importante que o eleitorado acompanhe cada lance desse desafio. 
Ele é o jogador mais importante – embora, às vezes, não pareça. Dessa 
competição sairão, com o beneplácito dos que votaram, os homens 
e mulheres que vão criar ou mudar as leis, como também elaborar e 
executar projetos que podem vir ou não a melhorar as condições de 
vida da população.

É preciso estar atento para não trocar gato por lebre, ou seja, 
substituir, por exemplo, um governante que está fazendo um bom 
trabalho por um candidato que apresenta promessas embrulhadas 
no papel macio e colorido da demagogia. Há quem dispute o poder 
pelo poder, por dinheiro ou para manter o nome da família no rol da 
estrutura dominante.

Há demandas que devem ser atendidas com urgência. É necessário 
assegurar educação e capacitação técnica, associadas à geração de 
emprego e renda, para uma enorme legião de pessoas que encontram-
se, hoje, à margem do mercado de trabalho. A juventude, por exemplo, 
carece de atenção, para que obtenha formação compatível com a 
realidade do seu tempo.

O meio ambiente também lidera a escala de preocupações sociais, 
bem como a saúde das pessoas, bastante agravada, em termos gerais, 
neste tempo de pandemia. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de 
eleger prepostos de grupos, mas colocar no Executivo e no Legislativo 
pessoas que tenham compromisso com o país, que se quer próspero, 
justo e livre.

Artigo

Esquenta o jogo
Editorial

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

O jovem guarda
“O futuro pertence à jovem guarda, por-

que a velha está ultrapassada”. A essa frase 
de Lênin se atribui o motivo do nome dado 
ao movimento musical e comportamental, li-
derado por Roberto Carlos, na década de 60. 
Tudo começou em 1965, com o programa de 
televisão que recebia esse título, realizado nos 
domingos à tarde no auditório da Record, em 
São Paulo. Era visto ao vivo pelos paulistas e 
assistido dias depois em vídeotape nas de-
mais capitais do país. Apresentado por Ro-
berto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, o 
programa obteve tanto sucesso que se trans-
formou num fenômeno nacional.

Influenciados pelo rock britânico e nor-
te-americano da época, os artistas que fize-
ram parte desse novo momento da música 
brasileira fugiam ao estilo da Bossa Nova e 
das canções cujas letras tinham mensagens 
de protesto à ditadura militar. Por isso eram 
classificados pelo público engajado politica-
mente, como jovens alienados, despreocu-
pados com os problemas sociais do país. As 
letras continham uma linguagem que explo-
rava temas românticos e açucarados, adotan-
do gírias que viriam a se incorporar no voca-
bulário da juventude.

Era também conhecido como “iê-iê-iê”, 
tendo Roberto Carlos como a maior expres-
são, considerado inclusive como o “rei” da 
juventude. O programa formatou o compor-
tamento social daquela geração, definindo 
novas formas de se vestir e de apresentação 
pessoal. Calças coladas com boca de sino, blu-
sões de couro, cintos largos e coloridos, anéis 
de tamanho grande, botas de salto alto, com-
punham a indumentária masculina. O look 
feminino passou a ser mais ousado, livre, ino-
vador, abandonando o estilo clássico: minis-
saia ou saia rodada, botas de cano longo ou sa-
pato tipo boneca, vestido curto com estampa 
chamativa, óculos gatinho, acessórios gran-
des e excêntricos. O visual masculino ado-
tou cabelos compridos e costeletas grandes. 
Fui um deles.

A era da Jovem Guarda revelou nomes 
como Jerry Adriani, Wanderley Cardoso, 
Ronnie Von, Paulo Sérgio, Ed Wilson, Marti-
nha, Vanusa, Rosemary, Cely e Tony Campe-

lo, Leno e Lilian, entre outros. Novas bandas 
e grupos musicais apareceram, introduzin-
do o uso da guitarra elétrica no lugar do vio-
lão e o órgão eletrônico substituindo o piano: 
The Fevers, Renato e Seus Blue Caps, Os Vips, 
Golden Boys, Os Incríveis, etc.

Embora sofrendo um forte patrulhamen-
to ideológico de setores da esquerda, a Jovem 
Guarda marcou época, promovendo uma 
verdadeira revolução entre os adolescen-
tes, rompendo com padrões morais até en-
tão consolidados. Afirmou-se um processo 
de transformação nas atitudes da juventude, 
cujas posturas passaram a ser pautadas num 
espírito de independência, quebrando para-
digmas e rompendo costumes conservadores.

A modernização sonora introduzida pela 
Jovem Guarda influenciou o Tropicalismo que 
surgiria poucos anos mais tarde. As suas bala-
das românticas ensejaram o aparecimento da 
música brega, tipo Reginaldo Rossi e Adilson 
Ramos. O pop-rock da atualidade foi buscar 
nesse movimento da música brasileira inspi-
ração para impor renovação na produção ar-
tística do gênero, agora menos ingênuo e mais 
comprometido com os aspectos sociais e po-
líticos contemporâneos. Não podemos, en-
tão, deixar de reconhecer o importante lega-
do que a Jovem Guarda deixou para a música 
popular brasileira.

Na vida pública a gente convive com 
muita gente. Gente boa e gente mais ou me-
nos. O experiente deputado José Fernan-
des de Lima costumava dizer que “o políti-
co é um técnico de ideias gerais e, conhecer 
gente, é o seu mister”. Trilhei esse caminho 
desde que ingressei na política como verea-
dor, eleito na última eleição que a União De-
mocrática Nacional, a UDN da eterna vi-
gilância, compareceu às urnas. Na minha 
caminhada guardei nomes que mereciam 
respeito e afeto. Em Solânea, capital da ser-
ra paraibana, registro o exemplar amigo e 
trabalhador da arte e da noite, que acaba de 
partir para outra dimensão.

A referência é dirigida a Dercy Souza, 
marceneiro dos melhores, locutor irreve-
rente e empresário da noite, quando, nos 
anos 1970, ficou famoso por dirigir um clu-
be de solteiros chamado de Setentão, cuja 
frequência era maior de casados, em bus-
ca de diversão alternativa. E não adiantava 
se esconder nos reservados. Nos intervalos, 
Dercy fazia questão de destacar seus ilus-
tres convivas e pelo microfone, registrava: 
”Aqui presente o gerente do Banco do Bra-
sil, o gerente da Caixa Econômica e o juiz 
de Pilões”. Era um Deus nos acuda de gen-
te a se esconder por debaixo das mesas...

Filho de seu Francisco Souza, proprie-
tário da principal mortuária da cidade, en-
quanto o pai acalmava as dores de famílias 
enlutadas e providenciava a viagem dos 
mortos para a última morada, Dercy cui-
dava de fabricar alegria e festejar com mú-
sica a juventude de alegres cavalheiras que 
se portavam com toda a decência naquele 
ambiente de forró. Até por que, de vez em 
quando, o dono da casa bradava: “Respei-
to é bom e eu gosto”...

O maior show do Setentão envolvia Der-
cy e uma boneca de pano que, com os sa-
patos agregados aos pés do seu criador, ro-
dopiavam no salão, enquanto os demais 
frequentadores descansavam e assistiam, 
sob aplausos, a exibição do casal de dan-
çarinos. Em um dos São João Cinco Estre-
las, de Gerardo Rabelo, no Paço dos Leões, 
Marta, prefeita de Bananeiras, para divul-

gar o Maior São João Pé de Serra do Mun-
do, trouxe Dercy e a boneca para uma exibi-
ção naquele salão requintado da capital. Foi 
um sucesso. A boneca de Dercy ficou viúva.

Fui também frequentador do Setentão. 
Nos anos 1980, virou Oitentão. Candidato 
que desejasse encontrar suas eleitoras mais 
simpáticas e a fina flor da juventude sola-
nense, teria que frequentar o Setentão. Nas 
campanhas políticas, Dercy se despedia do 
Setentão para comandar os palanques dos 
seus candidatos. No tempo em que impera-
va a Arena e o MDB, em Solânea, dois can-
didatos a prefeito ocupavam sublegendas 
do MDB, Ivamberto Azevedo e Arnóbio 
Viana. No começo tudo às mil maravilhas. 
Daí a pouco a ciúmada começou a funcio-
nar e dois palanques surgiram. No primei-
ro evento após a diáspora, Arnóbio sugere 
a Dercy que justifique a ausência do outro 
candidato. E eu digo o que? Indagou o lo-
cutor. Diga que está ausente por motivo de 
força maior, que está doente, qualquer coisa, 
ensinou o candidato. E Dercy não se fez de 
rogado, sapecou ao microfone: “Ivamberto 
não compareceu hoje. Está doente, por mo-
tivos superiores”...

É essa figura humana, com o folclore rico 
a circular, que Solânea chora sua partida.

A boneca ficou viúva

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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 O Governo Federal, 
através do Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, autorizou a transferên-
cia de recursos para exe-
cução de ações de defesa 
civil na Paraíba. De acordo 
com a portaria publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU), ontem, o Estado re-
cebeu um montante acima 
de R$ 3 milhões para utili-
zar nas ações.

Segundo Márcia An-
drade, gerente executiva 
de proteção e Defesa Civil, 
a solicitação ao Governo Fe-
deral foi realizada em de-
zembro, com o objetivo de 
implementar ações para au-
xiliar municípios com bai-
xos índices pluviométricos 
causados por longos perío-
dos de estiagem. 

“Essa verba eu solici-
tei no dia 27 de dezembro, 

através de um plano de tra-
balho. Alguns municípios 
que estavam nesse plano, 
no entanto, receberam chu-
va durante esse período. 
Então agora vamos rever 
índices pluviométricos de 
todos os municípios e fazer 
convênios com as prefeitu-
ras para o fornecimento de 

água na zona urbana”, afir-
mou Márcia Andrade.

Foram l iberados R$ 
3.024.000,00 que deverão 
ser implementados dentro 
do prazo de 180 dias para 
execução, a partir da pu-
blicação desta portaria no 
DOU, ontem. No plano ini-
cial proposto pela Defesa 
Civil do Estado, quase 60 
cidades seriam beneficia-
das com ações.

“No plano enviado são 
58 cidades, mas houve um 
corte de verba entre a soli-
citada e recebida. Para ajus-
tar, vamos verificar os que 
saíram da estiagem por-
que houve chuva e a gen-
te tem que recalcular um 
novo plano de trabalho, já 
nos próximos dias”, decla-
rou a gerente executiva de 
proteção e Defesa Civil.

Ao final do prazo de 180 
dias, a Defesa Civil terá 
mais 30 dias para apresen-
tar a prestação de contas.

A estagiária do Progra-
ma Primeira Chance Águi-
da Fernandes desenvolveu 
um cosmético inovador à 
base de pó extraído do jua-
zeiro. Ela é egressa da Esco-
la Cidadã Integral Técnica 
(ECIT) Cícero Severo Lopes, 
na 13ª Gerência Regional de 
Ensino, localizada na cidade 
de São Domingos, e estagia 
na Associação dos Apicul-
tores do Sertão Paraibano, 
para onde estão sendo dire-
cionados todos os sabonetes 
que produz na escola, com o 
intuito de aumentar o leque 
de produtos vendidos pelos 
apicultores.

O projeto teve início em 
outubro de 2021, e contou 
com o apoio do corpo docen-
te da escola e de superviso-
res do Programa Primeira 
Chance, como Mateus Gon-
çalves Silva, que contribuiu 
com o desenvolvimento dos 
sabonetes artesanais. “Nos-
so intuito e motivação foi 
ampliar a comercialização 
de produtos apícolas dos as-
sociados com os sabonetes, 
bem como também valori-
zar os produtos regionais, 
como é o caso da inserção 
do pó de juazeiro, com isso, 
oferecendo mais oportuni-
dades aos apicultores para 
aumentar sua renda”, expli-
ca Mateus.

Águida, que agora estu-
da Enfermagem, revela que 

se interessou pelo projeto 
visando a contribuir com a 
Associação dos Apiculto-
res, mas garante que as ex-
periências adquiridas com a 
produção de sabonetes serão 
utilizadas também no seu 
futuro profissional. “Fiquei 
sabendo do projeto por meio 
do estágio, e o professor Ma-
teus deu essa oportunidade 
de ensinar os apicultores a 
produzir os produtos cos-
méticos e aumentar a renda 
deles. Eu iniciei agora o cur-
so de Enfermagem e escolhi 
esse setor do projeto porque 
tem uma ligação com mi-
nha área de formação, que 
trata sobre a saúde e higie-
ne das pessoas, e o sabone-
te é um produto fitoterápico, 
ou seja, um produto terapêu-
tico desenvolvido por meio 
das plantas, natural”, expli-
ca a estudante.

 O supervisor ainda co-
mentou sobre o desejo de 
ampliar o projeto para ou-
tras áreas. “O projeto que te-
mos é o de oferecer durante 
o estágio esses ensinamen-
tos aos apicultores através 
da pesquisa e criação de pro-
dutos inovadores no ramo 
de cosméticos com produ-
tos apícolas. Esse foi o nos-
so primeiro produto, o ví-
deo do processamento ainda 
está sendo editado e será dis-
ponibilizado aos associados 
da empresa”, revela Mateus.

 Programa 
O  Primeira Chance foi 

criado em 2019 como progra-
ma estadual de incentivo à 
concessão de estágio, apren-
dizagem e primeira expe-
riência profissional para es-
tudantes do Ensino Médio e 
egressos  da Rede Estadual 
de Educação da Paraíba. Os 
estágios acontecem em em-
presas parceiras e órgãos pú-
blicos, em vários municípios 
do Estado, com bolsas entre 
R$ 300,00 e R$ 1.000,00, ofe-
recidas pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq-PB), ligada à Secre-
taria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (SEECT-PB).

Plano inclui mais de 60 cidades no estado que poderão ser beneficiadas

PB recebeu cerca de 
R$ 3 milhões do MDR

para ações da defesa Civil
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Sabonete é feito com pó de juazeiro
inovação

Amém! PAstor  
será cAndidAto  

“PAlAnque de João Azevêdo  
será o mAior de lulA nA PB”, 
AfirmA Presidente do PsB  

“é umA grAnde 
guerreirA”  

Não há uma correla-
ção entre a possibilida-
de de haver uma federa-

ção integrada por PSB, 
PT, PCdoB e PV e o 
apoio dos socia-
listas à pré-can-
didatura de Lula. 
Uma coisa não 

está condicionada a outra, assegura o presidente na-
cional do PSB, Carlos Siqueira (foto), que desde ontem 
está em Joao Pessoa, onde participará do que ele clas-
sificou como um evento de peso para a filiação do go-
vernador João Azevêdo ao partido. “Estaremos com o 
presidente Lula com federação ou sem federação. Se 
não houver, faremos uma coligação nacional e todos 
os nossos governadores e candidatos, que são muitos, 
estarão [engajados] na campanha dele”, disse, em en-
trevista a uma emissora de rádio. É fato que a federa-
ção encontra obstáculos para se concretizar entre os 
dois maiores partidos, PT e PSB. O primeiro estaria dis-
posto a apoiar a candidatura a governador de Danilo 
Cabral, escolhido pelo PSB para a sucessão de Pau-
lo Câmara. Mas há outros estados em que ainda não 
há um efetivo acordo, como no Espírito Santo, onde o 
governador Renato Casagrande deve ir à reeleição, 
mas o PT lançou a pré-candidatura do senador Fa-
biano Contarato. Para além desse debate sobre fede-
ração, Carlos Siqueira diz ter apenas uma certeza: “O 
que eu sei é que o palanque do PSB e de João Azevê-
do será o maior de Lula na Paraíba”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

siqueirA: “quem for APoiAr  
BolsonAro, está forA do PsB” 

umA filiAção muito PrestigiAdA  

lulA quer mAis de um PAlAnque

279 mil eleitores estão irregulAres 

O evento do PSB para a filiação do governador João 
Azevêdo é projetado para ser um dos maiores atos 
políticos dos últimos tempos, na Paraíba. Além de 
políticos estaduais, deverá ser um dos mais reche-
ados de lideranças nacionais por metro quadrado. 
Estão confirmadas as presenças do governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara; do prefeito de Recife, 
João Campos, e dos deputados federais Alessandro 
Molon (RJ), Camilo Capiberibe (AP), Denis Bezerra 
(CE) e Lídice da Mata (BA).    

A volta de João Azevêdo ao PSB foi informada por 
Carlos Siqueira à presidente nacional do PT, Gleisi 
Hoffmann. “Pedi a ela que comunicasse a Lula”, 
revelou. Em face dessa informação, fiquei a pensar: 
esse pode ter sido o motivo pelo qual Lula não gra-
vou vídeo de apoio à pré-candidatura de Veneziano 
Vital (MDB) ao governo, no evento de segunda-feira. 
E Gleisi enviou um vídeo mais técnico do que afetivo. 
Lula, certamente, não dispensará o palanque do 
governador.   

Até 150 dias antes das eleições, em outubro, eleitores 
poderão regularizar sua situação na Justiça Eleitoral, 
afirma o secretário de Tecnologia do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), José Cassimiro. De 
acordo com dados da corte, cerca de 279 mil eleito-
res da Paraíba estão inaptos a votar nas eleições. 
Desse total, aproximadamente 243 mil não fizeram 
a revisão eleitoral, enquanto os demais estão com 
os títulos cancelados por razões distintas.   

Carlos Siqueira ainda 
não tem projeção de 
quantos deputados fe-
derais o PSB da Paraíba 
poderá eleger, em outu-
bro – “nunca faço pre-
visão sem ter os dados 
[formação das chapas] 
completos, quem está 
tratado disso é o depu-
tado Gervásio Maia”, 
disse –, mas fez menção 
a uma socialista que ele 
torce para que tenha 
êxito nas urnas: “Vamos 
dar uma força a Sandra 
Marrocos, que é uma 
guerreira. Gostaríamos 
muito de tê-la em Brasí-
lia”, disse.  

O pastor Sérgio Queiroz 
tomou, de acordo com 
as palavras que postou 
no Instagram, “uma das 
decisões mais difíceis 
da minha vida”. Após 
“muita ponderação e 
oração”, ele se filiou 
ao seu primeiro partido 
político, o PRTB, pelo 
qual disputará a elei-
ção para o Senado. O 
pastor irá se incorporar 
a alguma chapa majori-
tária? Bem, ele promete 
dar mais detalhes sobre 
a sua decisão amanhã, 
em coletiva de impren-
sa, na sede da Asplan, 
às 14h.    

O PSB não vetará em seu palanque políticos que 
pertençam a partidos que dão sustentação a Jair 
Bolsonaro (PL), no Congresso – do PP e do Republi-
canos, por exemplo –, até porque lideranças dessas 
legendas estão com o governador João Azevêdo e, 
certamente, apoiarão a pré-candidatura de Lula, na 
Paraíba. Mas a legenda não admitirá que socialis-
tas, com ou sem mandato, apoiem em Bolsonaro. 
“Quem fizer isso, está fora dos quadros do PSB”, 
garante Carlos Siqueira.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

no nordeste
JP deve ser a 
mais nova 
cidade a ganhar 
ônibus elétricos 

João Pessoa pode ser a 
mais nova cidade do Nor-
deste a implantar uma frota 
de ônibus elétricos no siste-
ma de transporte público. O 
anúncio foi feito, anteontem, 
pelo prefeito Cícero Lucena, 
por meio das redes sociais, 
durante visita a São Paulo, 
onde cumpriu agenda e co-
nheceu o projeto da prefeitu-
ra, que há cerca de dois anos 
utiliza veículos movidos a ba-
teria no transporte coletivo 
municipal. 

“O transporte público elé-
trico é algo que veio para fi-
car, e cabe a nós gestores nos 
adaptarmos e vermos a me-
lhor forma de implantarmos 
nas nossas cidades”, comentou 
o gestor, destacando a impor-
tância de conciliar “a tecnolo-
gia a projetos que visam me-
lhorar a vida da população”.

Para Cícero, esta é uma 
medida que traz eficiência 
e responsabilidade ambien-
tal. “Voltarei para João Pes-
soa pronto para elaborarmos 
a melhor forma de iniciar-
mos uma ação tão necessária 
como esta”, ressaltou.

O projeto ainda não está 
definido, mas, conforme as 
declarações do prefeito, de-
verá ser discutido e planejado 
junto aos órgãos competentes. 

Benefícios
De acordo com o profes-

sor do Departamento de En-
genharia Elétrica da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e diretor do Centro 
de Energias Alternativas e 
Renováveis (Cear), Euler Ma-
cedo, este é um modelo de uti-
lização de transporte que traz 
vários benefícios, possibili-
tando a despoluição do ar e 
uma mobilidade urbana sus-
tentável, além de vantagens 
econômicas.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

A estagiária do 
Programa Primei-

ra Chance, que 
desenvolveu o cos-

mético inovador, 
Águida Fernandes, 
é egressa da ECIT 

Cícero Severo 
Lopes, na 13ª Ge-

rência Regional de 
Ensino, da cidade 

de São Domingos, e 
estagia na Associa-
ção dos Apicultores 

do Sertão Parai-
bano

Foto: Secom-PB
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A Paraíba confirmou, on-
tem, novos 2.886 casos de 
contaminação pela Covid-19. 
Do número total, no entanto, 
apenas 38 pacientes, repre-
sentando 1,32% dos casos, 
possuem quadro moderado 
ou grave, com necessidade 
de hospitalização. Os demais 
são casos leves, o equivalen-
te a 98,68% dos casos totais. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou ainda 
oito mortes em decorrência 
do agravamento da doença, 
sendo três ocorridos nas úl-
timas 24h, entre terça-feira 
e ontem.

Entre os falecimentos, as 
vítimas são seis mulheres e 
dois homens, com faixa etá-
ria de 45 a 86 anos. Destes, 
dois não possuíam comorbi-
dades informadas, as demais 
apresentaram cardiopatia 
como fator de risco associa-
do à Covid-19 com maior fre-

quência. As mortes, datadas 
desde 31 de janeiro, acomete-
ram entre residentes em João 
Pessoa (4 mortes), Bayeux, 
Arara, Salgadinho e Salgado 
de São Félix (um caso cada).

Com a atualização, o esta-
do chegou ao total de 566.562 
casos confirmados da doen-
ça, sendo 413.993 pacientes 
considerados recuperados 
e 10.065 falecimentos. Até 
o momento, 1.435.833 tes-
tes para diagnóstico da Co-
vid-19 foram realizados, re-
gistrando casos e óbitos em 
todas as 223 cidades parai-
banas.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) é de 44%, já 
nas enfermarias para adultos 
o número é de 34%. De acor-
do com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 10 pa-
cientes foram internados nas 
últimas 24h, entre segunda-
feira e ontem, chegando a 287 
internações. 

Entre as macrorregiões 

de saúde, a Região Metro-
politana de João Pessoa che-
gou a 60% de ocupação em 
UTI e 55% em enfermarias. 
A região sediada por Cam-
pina Grande chegou a 35% 
de ocupação em UTI e 22% 
em enfermarias. Já no Ser-
tão, as enfermarias possuem 
ocupação de 50% e 26% em 
UTI e enfermarias, respecti-
vamente.

A Paraíba chegou a 
7.792.074 doses de vacinas 
contra a Covid-19 já aplica-
das, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde. Destas, 
3.334.101 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose, 
o equivalente a 82,14% do to-
tal, e 3.089.537 completaram 
os esquemas vacinais, repre-
sentando 76,12% da popula-
ção total do estado. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, 3.005.694 toma-
ram as duas doses e 83.843 
utilizaram imunizante de 
dose única.

A Escola de Saúde Pú-
blica (ESP-PB), por meio do 
Núcleo de Formação Profis-
sional (NFP), lançou esta se-
mana o edital para o Curso 
Técnico em Hemoterapia. 

Ao todo, foram disponi-
bilizadas 40 vagas. As ins-
crições começaram ontem e 
seguem até o dia 7 de mar-
ço de 2022 por meio do link: 
https://forms.gle/PCrfUad-
q7JZiimvV8

O Processo Seletivo tem 
como público-alvo, priori-
tariamente, os trabalhado-

res atuantes no Hemocen-
tro de João Pessoa, podendo 
ser contemplados os demais 
trabalhadores atuantes nas 
hemorredes da 1ª Macrorre-
gião de Saúde do Estado da 
Paraíba em áreas diversas 
do SUS e, em caso de vagas 
remanescentes, para o pú-
blico em geral. 

O objetivo é formar pro-
fissionais para desenvolver 
suas atividades nos servi-
ços de hemoterapia visando 
contribuir para uma melhor 
qualidade na assistência e 

fortalecer as políticas do 
SUS no estado da Paraíba.

“Trata-se do primeiro 
edital de 2022 e tem o ob-
jetivo de qualificar, ainda 
mais, os profissionais que 
desenvolvem atividades nos 
Hemocentros. É uma for-
mação gratuita e incentiva-
mos que os profissionais se 
inscrevam”, declarou o di-
retor-geral da ESP-PB, Feli-
pe Proenço. 

A previsão para come-
çar as atividades é no final 
de março de 2022.

O aplicativo “Teleinter-
consulta em Estomatologia 
na PB: diagnóstico e acom-
panhamento de lesões bu-
cais”, que auxilia dentistas 
da Atenção Primária à Saú-
de (APS) da Paraíba, está en-
tre os 10 melhores do país. O 
reconhecimento aconteceu 
na primeira etapa do Prêmio 
“APS Forte do SUS – integra-
lidade do cuidado”, do Minis-
tério da Saúde e da Organiza-
ção Pan-Americana (OPAS/
OMS), que reconhece expe-
riências inovadoras desenvol-
vidas na Atenção Primária à 
Saúde. O aplicativo paraiba-
no visa contribuir no atendi-
mento a pacientes com sus-
peita de câncer bucal. 

A classificação do apli-
cativo foi dentro da catego-
ria: “Organização da Rede 
de Atenção à Saúde Bucal”. 
Além do aplicativo da Saúde 
Bucal, a Paraíba foi destaque 
também com a “Promoção 
e Prevenção em Saúde Bu-
cal para crianças com Trans-

torno de Espectro Autista – 
TEA”.

Elaborado por meio de 
parceria entre a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
e o Programa de Pós-Gra-
duação em Odontologia, 
da UFPB, o aplicativo con-
figurou entre mais de 1.600 
trabalhos inscritos de todo 
país. A 2ª etapa do prêmio 
será a seleção das expe-
riências semifinalistas, por 
consenso da comissão or-
ganizadora composta por 
consultores do Ministério 
da Saúde, do Conass, do Co-
nasems e da Opas, além de 
especialistas convidados. 

 A divulgação está previs-
ta para o dia 7 de março, nos 
sites da APS https://aps.sau-
de.gov.br/ e APS Redes-Por-
tal da Inovação https://aps-
redes.org/

 Um dos elaboradores do 
aplicativo, o professor Paulo 
Bonan, da UFPB, informou 
que, em menos de um ano 
de funcionamento do aplica-

tivo, já são 138 dentistas ca-
dastrados; 105 teleintercon-
sultas realizadas, por meio 
de 12 consultores e 137 comu-
nicações, entre consultores e 
cirurgiões dentistas, e já fo-
ram diagnosticados sete ca-
sos de câncer. 

“É uma ferramenta mui-
to útil, que ajuda os profis-
sionais a tirarem dúvidas a 
respeito de casos clínicos, de 
encaminhamento, procedi-
mentos e podem tirar dúvi-
das quanto a diagnósticos 
de câncer que, normalmen-
te, duram um longo tempo. 
Com o app, conseguimos em 
menos de um mês, com bióp-
sia feita e encaminhamento 
dos casos para dar celerida-
de aos processos”, declarou 
o professor.

Segundo o coordenador 
estadual de Saúde Bucal da 
SES, Marcílio Araújo, o cân-
cer de boca, em especial nos 
homens, já está entre os cinco 
de maior incidência no Brasil 
e na Paraíba não é diferente. 

Aos 43 anos, a cantora 
Paulinha Abelha, vocalista 
da banda Calcinha Preta, 
morreu no início da noite de 
ontem, às 19h26, em um hos-
pital de Aracaju, em Sergi-
pe. Em nota publicada pela 
banda, o falecimento da ar-
tista foi  ocasionado por um 
quadro de comprometimen-
to multissistêmico.

“Nas últ imas 24 ho-
ras apresentou importan-

te agravamento de lesões 
neurológicas, constatadas 
em ressonância magnéti-
ca, e associada a coma pro-
fundo. Foi então iniciado 
o protocolo de diagnósti-
co de morte encefálica, que 
confirmou hipótese após 
exames clínicos e comple-
mentar específicos”, decla-
rou a banda em nota assi-
nada pelo diretor técnico, 
Ricardo Leite, médico in-
tensivista, André Luis Vei-
ga de Oliveira, e o neurolo-
gista, Marcos Aurélio Alves, 

todos do quadro médico do 
Hospital Primavera.

Paulinha estava inter-
nada desde o dia 11 de fe-
vereiro, quando retornou a 
Aracaju após uma turnê de 
shows com a banda Calci-
nha Preta, em São Paulo, a 
princípio em virtude de pro-
blemas renais. O quadro, no 
entanto, se agravou no dia 
14, quando foi transferida 
para UTI para realizar diá-
lise. De dores relatadas pela 
cantora, o quadro chegou ao 
coma profundo.

Aplicativo desenvolvido na PB 
está entre os 10 melhores do país

Morre a vocalista da banda 
Calcinha Preta, Paulinha Abelha

SES confirma 2.886 novos casos 
de Covid e oito óbitos no estado

Escola de Saúde Pública inscreve 
até o próximo dia 7 de março
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Entrega de projeto, que vai beneficiar diretamente mais de 20 mil moradores, está prevista para o dia 30 de abril

O presidente da Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa), Marcus 
Vinícius Neves, inspecio-
nou os serviços de amplia-
ção e melhorias do sistema 
de abastecimento d’água 
dos municípios de Cuité e 
Nova Floresta, no Curima-
taú paraibano.

Prevista para ser entre-
gue no próximo dia 30 abril, 
a obra conta com investi-
mentos próprios da Cage-
pa de R$ 850 mil, e garantirá 
a retomada do fornecimen-
to de água para as duas ci-
dades, beneficiando dire-
tamente mais de 20 mil 
habitantes.

“Estamos atuando si-
multaneamente em três 
frentes de trabalho. Uma no 
Açude Boqueirão do Cais, 
outra em Cuité, e a última 
em Nova Floresta. Todas 
as unidades que compõem 
o sistema integrado estão 
sendo recuperadas e am-
pliadas, desde a captação 
da água bruta, passando 
pela estação de tratamen-
to e todos os reservatórios 
de distribuição”, destacou 
o presidente da Cagepa, que 
acrescentou: “a rede de dis-
tribuição será monitorada, 

e possíveis pontos deficitá-
rios serão corrigidos”.

Marcus Vinícius desta-
cou que, em virtude da lon-
ga estiagem, há sete anos os 
moradores de Cuité e Nova 
Floresta convivem com o 
desabastecimento de água. 
“Com o aumento no volume 
de água do Açude Boquei-
rão do Cais, estamos remo-
dulando a estação de trata-
mento, implantando 2 mil 
metros de rede e recuperan-
do cinco reservatórios - sen-
do dois apoiados e três ele-
vados. São essas ações que 
seguem em ritmo acelerado 
que garantirão a retomada 
da operação do sistema que 
abastece estes dois impor-
tantes municípios paraiba-
nos”, pontuou.

O presidente da Cagepa 
disse, ainda, que paralela-
mente às obras de melhorias 
no sistema de abastecimen-
to, estão sendo reformadas 
as lojas de atendimento ao 
cliente da companhia nos 
dois municípios. “Seguindo 
a orientação do governador 
João Azevêdo estamos traba-
lhando para prestar o melhor 
serviço possível aos morado-
res de Cuité e Nova Floresta”, 
finalizou Marcus Vinícius.

Cagepa investe R$ 850 mil em obras
abastecimento de cuité e nova Floresta

para dentistas

luto na música

pandemia

curso técnico em Hemoterapia

no Hospital de mamanguape

Implantado serviço de telemedicina

Sala do Coração realiza o suporte ambulatorial aos pacientes cardiopatas

Foto: Secom-PB

O Hospital Geral de Ma-
manguape (HGM) iniciou, 
nesta semana, o serviço pe-
diátrico de telemedicina para 
atendimentos médicos espe-
cializados. A Sala do Coração 
é uma estratégia para ampliar 
o atendimento da rotina da 
Rede Cuidar e realiza o supor-
te ambulatorial aos pacientes 
cardiopatas identificados por 
meio do pré-natal de alto ris-
co, da triagem neonatal, com o 
teste do coraçãozinho, e tam-
bém durante a caravana. 

Com o objetivo de fortale-
cer as ações da rede materno
-infantil na Paraíba, o serviço 
visa garantir o atendimento 
especializado aos usuários 
dos 11 municípios do Vale de 
Mamanguape que a unida-
de abrange: Mamanguape, 
Marcação, Jacaraú, Curral de 
Cima, Rio Tinto, Pedro Regis, 
Cuité de Mamanguape, Baía 
da Traição, Capim, Mataraca 
e Itapororoca. A ideia é que a 
população não precise se des-
locar para ser atendida por 
um médico especialista. 

De acordo o diretor-geral 
do HGM, Daniel Gonçalves, 
os atendimentos serão sem-
pre realizados na última ter-
ça-feira do mês. De início, ele 
explica que o serviço está aten-
dendo às crianças que foram 
diagnosticadas durante a Ca-
ravana da Rede Cuidar. “Mas 

se chegar uma nova criança 
hoje na porta de entrada da 
unidade que se encaixa no 
perfil, ela será encaminhada 
aos centros de cardiologia pe-
diátrica em João Pessoa, onde 
será feito o primeiro atendi-
mento. Se essa criança neces-
sitar de acompanhamento mé-

dico especializado, ela será 
incluída nesse ambulatório 
qualificado”, pontua. 

Atualmente, na Paraíba, 
existem 13 salas nas mater-
nidades de risco habitual que 
realizam o serviço de ambu-
latório que são mensalmen-
te apoiados em telemedicina. 

n 

Serviço visa 
fortalecer 
as ações da 
rede materno-
infantil na 
Paraíba

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br



Em João Pessoa, o nú-
mero de câmeras instaladas 
pela Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (Semob), da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP), nas prin-
cipais vias púbicas da cidade 
saiu de 70 para 100 unidades 
no ano passado. Este ano, a 
meta é implantar mais 100 
desses dispositivos, ou seja, 
dobrar o número. O objeti-
vo, segundo Sanderson Ce-
sário, diretor de operações 
da Semob, é atender a de-
manda constante dos mora-
dores e trazer mais seguran-
ça a pedestres e condutores. 
As principais funções des-
ses equipamentos são mo-
nitorar a fluidez do tráfego 
de veículos e autuar os con-
dutores que desrespeitam o 
Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB).

As câmeras são coloca-
das nos principais corredo-
res da capital e a estimativa 
é expandir as novas remes-
sas também para os bairros 
da Zona Sul, como Valentina 
Figueiredo, Colinas do Sul e 
Gervásio Maia, além do Bes-
sa, na Zona Norte, onde tem 
um déficit de videomonito-
ramento. Mas a carência de 
câmeras em algumas ruas 
não é o único critério que é 
levado em conta para se im-
plantar os equipamentos.

É considerado ainda o ín-
dice de acidentes no local, a 
viabilidade de conecção com 
a internet e o fluxo. Por isso, 
boa parte dos principais cor-
redores da cidade, como as 
Avenidas Epitácio Pessoa, 
Cruz das Armas e Dom Pe-
dro II, já contam com câme-
ras em alguns pontos.

Sanderson Cesário conta 
que o videomonitoramento 
é bastante requisitado pela 
população, sobretudo onde 
há maior registro de infração 
de trânsito. Uma frequên-
cia grande de pedidos é no 
bairro de Manaíra. “Porque 
lá tem queixa sobre desres-
peito à sinalização de trânsi-
to, então as câmeras seriam 
para reforçar a fiscalização. 
Mas os pedidos são bem dis-
tribuídos por toda a cidade”.

Todas as imagens das câ-
meras de trânsito ficam re-
unidas em uma central, es-
pecificamente no Centro 
Operacional de Trânsito e 
Transporte (Cott), onde há 
equipes para monitorar a 
movimentação de tudo o que 
é gravado. Quando há o des-
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Semob vai implantar mais 100 dispositivos de controle ainda este ano para dar mais segurança a pedestres e motoristas

Dobra número de câmeras na capital
MonitoraMento do trânsito

n  
As principais 
funções dos 
equipamentos 
são monitorar a 
fluidez do tráfego 
de veículos 
e autuar os 
condutores que 
desrespeitam a 
legislação

respeito às leis de trânsito, é 
emitido o auto de infração. 
O condutor pode receber, em 
até 30 dias a contar do dia do 
registro, a notificação da in-
fração cometida.

As câmeras de monitora-
mento fiscalizam algumas 
desobediências à legislação 
como o uso do celular, do 
cinto de segurança, conver-
são proibida, estacionamen-
to em local proibido, entre 
outras. Porém, não pena-
lizam todo tipo de desres-
peito ao Código de Trânsito. 
Um exemplo são as ultrapas-
sagens de sinal vermelho. 
Quem costuma focar nes-
se tipo de transgressão, por 
exemplo, são outras câme-
ras, aquelas instaladas nos 
semáforos.

Já quando há a ocorrên-
cia de acidente de trânsito, 
com maiores complicações, 
as imagens captadas são re-
levantes para alertar aos pro-
fissionais para deslocarem 
uma equipe até o local com 
maior rapidez. Um desses 
casos que foi bastante divul-
gado na imprensa foi o da 
cratera que se abriu no ano 
passado na Avenida Dom 
Pedro II, que engoliu um car-
ro. “Antes mesmo das pes-
soas entrarem em contato, 
enviamos uma equipe até o 
local para disciplinar o trân-
sito”, frisa Sanderson.

Além de ajudar na fluidez 
e disciplinamento do tráfego 
de veículos, as câmeras de 
monitoramento da Semob 
ainda podem ser adotadas 
para comprovar a culpabili-
dade em algum acidente en-
tre veículos, bem como auxi-
liar em crimes de segurança 
pública, como assaltos e ho-
micídios. “Elas inibem ques-
tões como assaltos e furtos. 
Onde tem uma câmera de 
monitoramento, percebemos 
que quando há uma que-
da de árvore, acidente, ala-
gamento, buraco na via, há 
uma resposta maior à socie-
dade”, avalia Sanderson.

Custos
Despesa mensal 

chega a R$ 117 mil 
para o pagamento 

do aluguel

As imagens gravadas no 
videomonitoramento da Se-
mob ficam guardadas por 
cerca de 30 dias em um servi-
dor. Por isso, a polícia ou um 
cidadão que precisar da gra-
vação, basta solicitar à Supe-
rintendência.

O diretor de operações 
do órgão explica que bas-
ta acessar o site da prefeitu-
ra (joaopessoa.pb.gov.br), na 
aba Atendimento ao Cida-
dão, especificar a situação, 
anexar o Boletim de Ocor-
rência, e fazer o pedido. No 
dia agendado para receber 
a imagem, o cidadão rece-
be gratuitamente a grava-

ção, mas deve levar um DVD 
para a Semob.

Qualquer pessoa também 
pode acompanhar a fluidez 
do trânsito, em tempo real, 
para saber qual a melhor via 
para trafegar. Para isso, bas-
ta baixar no celular o aplica-
tivo Monitora Jampa. “Com 
esse aplicativo, ela acompa-
nha tudo o que está sendo 
gravado”.

Custos do aluguel
As câmeras de monitora-

mento da Semob são alugadas 
e o custo mensal de cada uma 
delas é de R$ 1.170,00. Con-
siderando que há 100 desses 

equipamentos ativos, a despe-
sa mensal chega a R$ 117 mil. 
O valor inclui a instalação, os 
pontos de internet e de ener-
gia, a manutenção e a possí-
vel substituição quando é ne-
cessária.

Solicitação de imagens ao Centro OperacionalAlexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

a  É importante para 
diminuir as infrações, 
porque intimida o mau 
condutor. Mas creio que o 
objetivo maior é a arreca-
dação com as multas. De-
veria ter um meio de não 
só multar”

Domício Figueiredo

Fala Povo

a “Acho que essas câ-
meras ajudam quando há 
discordância sobre quem 
está errado em algum aci-
dente no trânsito, e mos-
tram quem tem razão. Por 
isso, quanto mais investir 
nelas, melhor”

Lucas Alves

a “Acredito que essas 
câmeras contribuem para 
reduzir a quantidade de 
infração e a violência no 
trânsito, por isso esse 
aumento no número é 
importante. Mas também 
visam as multas”

Luiz Procópio

a “Elas ajudam não 
apenas nas questões do 
trânsito, mas também na 
elucidação de alguns cri-
mes, como assaltos. Na 
minha oficina mesmo tenho 
várias câmeras também”

Núncia Monteiro

Fotos: Ortilo Antônio

Expansão
Novas remessas 

de câmeras serão 
destinadas a 

bairros da Zona Sul

O professor Pablo Brilhan-
te de Sousa, da área de Trans-
porte e Trânsito da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), afirma que para se 
ter eficácia na boa fluidez e 
disciplina do trânsito é preci-
so colocar em prática o tripé: 
engenharia de tráfego, educa-
ção e fiscalização.

“Elas devem ser realiza-
das conjuntamente”, frisa. A 
engenharia de tráfego englo-
ba ações como a sinalização 
adequada e clara para a po-
pulação, com uma comuni-
cação eficiente sobre o que 
se deve ou não fazer nas vias 
públicas.

As campanhas educati-
vas devem ser postas em prá-

tica junto aos condutores para 
enfocar alguma mudança no 
trânsito e para evitar o mau 
comportamento do motorista. 
Já a fiscalização vem como for-
ma de punir a pessoa que, após 
todos esses dispositivos, insis-
te em desobedecer a legislação.

Pablo de Sousa destaca 
que o poder punitivo, com o 
pagamento de  multas, é vá-
lido para que os erros não se 
tornem repetitivos. “Se todo 
motorista andar na linha, não 
vai ter de pagar multa”, sa-
lienta. A educação de base, 
nos primeiros anos escolares 
da população, também é uma 
iniciativa importante para 
formar cidadãos conscientes 
desde cedo.

Monitoramento
A opinião da população 

sobre o funcionamento e efi-
cácia das câmeras de moni-
toramento da Semob em João 
Pessoa no disciplinamento 
do trânsito divide opiniões. 
Parte dos entrevistados con-
corda que os equipamentos 
são importantes para man-
ter a segurança no tráfego e 
até servir de prova na ocor-
rência de alguns crimes. Já 
outros dizem que o principal 
objetivo é arrecadar dinheiro 
por meio das multas. Segun-
do a Semob-JP, de janeiro até 
31 de dezembro do ano pas-
sado, foram lavrados 9.083 au-
tos de infrações captados por 
videomonitoramento.

Tripé deve ser colocado em prática

Imagens gravadas no videomonitoramento ficam guardadas no Centro Operacional de Trânsito e Transporte

Foto: Divulgação/Semob

Fotos: Ortilo Antônio
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A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa divulga, hoje, 
o resultado das inscrições 
válidas para o Processo Sele-
tivo Simplificado para a fun-
ção de cuidadores, na qua-
lidade de voluntários. Em 
edição especial, o Semaná-
rio Oficial municipal havia 
publicado, na segunda-feira 
(21), um edital de retificação 
da seleção para o preenchi-
mento de vagas no Programa 
Educador Social Voluntário. 

O Processo Seletivo Sim-
plificado é composto de três 
etapas: validação da inscri-
ção, análise de currículo e 
entrevista individual. As eta-
pas dois e três serão juntas 
(análise de currículo e en-
trevista individual) e de for-
ma presencial respeitando 
todos os protocolos sanitá-
rios e de biossegurança para 
o enfrentamento da pande-
mia do coronavírus e suas 
variantes, com duração má-
xima de 20 minutos, por can-
didato, sendo obrigado o uso 
de máscara.

 Nessas duas últimas eta-
pas, o candidato deverá ve-
rificar a lista de convocação 
por ordem alfabética com 
data, local e turno que serão 
divulgados, hoje, no site da 
prefeitura

 Do total de vagas desti-
nadas, será garantido o per-
centual de 5% para candi-

Na segunda-feira, Semanário Oficial publicou edital de retificação da seleção simplificada para a função 

Sai hoje relação de selecionados 
Cuidadores

datos comprovadamente 
com deficiência, que deve-
rão apresentar, no ato da en-
trevista, o laudo médico, com 
data dos últimos três me-
ses do lançamento do edi-
tal, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao 
código correspondente da 
Classificação Internacional 
de Doenças (CID).

Não serão considerados 
como deficiência os distúr-
bios de acuidade visual ou 
auditiva, passíveis de corre-
ção simples pelo uso de len-
tes ou aparelhos específicos.

n  
As próximas 
etapas serão de 
forma presencial, 
respeitando 
todos os 
protocolos 
sanitários, com 
duração máxima 
de 20 minutos 
por candidato

melhorias 

Cândida Vargas terá Centro de Parto 
O prefeito em exercício 

de João Pessoa, Leo Bezer-
ra, assinou, ontem, a ordem 
de serviço para a construção 
do Centro de Parto e refor-
ma do alojamento do Insti-
tuto Cândida Vargas (ICV). 
As obras somam o investi-
mento de R$ 933.843,84 e de-
vem começar em até uma se-
mana, tendo uma duração 
de 180 dias.

“Uma felicidade estar as-
sinando hoje mais uma or-
dem de serviço de melho-
rias para atendimento do 
alojamento e a construção 
do Centro de Parto da Ma-
ternidade Cândida Vargas. 
É uma melhor infraestru-
tura que vai beneficiar as 
pessoas que mais precisam, 
principalmente nossas ges-
tantes. Fico muito feliz em 
estar aqui hoje com mais 
um serviço para cuidar da 
população”, comentou Leo 
Bezerra.

O Centro de Parto está 
alinhado às diretrizes da 
Rede Cegonha, que vincu-
la a gestante do pré-natal 

ao parto, proporcionando 
uma assistência humani-
zada. Atualmente existem 
39 centros em todo o país. 
“O Centro de Parto será o 
40° do Brasil. É um centro 
que desenvolverá um traba-
lho humanizado com a par-
turiente, trazendo um am-
biente acolhedor, como se a 
paciente estivesse em casa. 
Por isso, também chama-
mos de casa de parto, mas lá 
ela terá todo o acompanha-
mento, sem precisar ficar 
junto com outras gestantes 
de diferentes riscos, e com 
o suporte da equipe multi-
profissional para que tenha 
a evolução do parto de uma 
forma muito mais tranqui-
la”, destaca a secretária de 
Saúde de João Pessoa, Mar-
gareth Diniz.

O Centro de Parto terá 
uma área construída de 
260,53m² e contará com cin-
co leitos, sendo um com ba-
nheira para parto. A obra 
terá o investimento de R$ 
702.843,84. Já a reforma do 
alojamento 1 da maternida-

Do total de vagas, 5% serão destinadas para candidatos com deficiência, que deverão apresentar, no ato da entrevista, o laudo médico

de terá um investimento de 
R$ 231 mil para a reforma de 
uma área de 451,72m².

“A reforma do alojamen-
to era algo há muito tempo 
necessário, pois é uma área 
já muito antiga, desgastada 
e que precisava de uma re-
forma imediata e fará toda a 
diferença, porque vai alojar 
outras patologias dentro do 
que o Instituto Cândida Var-
gas atende. Ambas as ações 
vão ficar excelentes, ganha o 
Instituto Cândida Vargas e 

ganha, sobretudo, a popula-
ção de João Pessoa”, comen-
ta a secretária Margareth 
Diniz. De acordo com o di-
retor-geral do ICV, Marcelo 
Ponce, com a construção do 
serviço, será possível desa-
fogar as altas demandas do 
atendimento de risco habi-
tual realizados no instituto, 
melhorando o fluxo de aten-
dimentos, além de envolver 
a equipe multidisciplinar, 
fortalecendo a assistência 
completa e humanizada.

“Talvez um leigo não 
consiga entender a mag-
nitude da assinatura des-
sas ordens de serviço, tanto 
para a instalação de um es-
paço importantíssimo, que 
é um diferencial no Bra-
sil, como será o Centro de 
Parto, quanto da reforma 
do nosso alojamento. Os 
dois serviços estarão agre-
gando uma qualidade de 
atendimento maravilhosa 
e um diferencial para a as-
sistência que prestamos às 
gestantes”, conclui Marce-
lo Ponce.

Reforma
Valor da obra, que 

inclui reforma 
do alojamento da 

maternidade, chega a 
quase R$ 1 milhão

Ordem de serviço para construção do Centro de Parto foi assinada, ontem, pelo prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra

assistênCia 

Paciente com fibromialgia 
terá acesso facilitado 

A Secretaria de Saúde de 
João Pessoa realizou, ontem, 
a entrega das carteirinhas de 
60 pacientes com fibromial-
gia. A ação aconteceu no Cen-
tro de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde 
(CPICS) Equilíbrio do Ser, no 
bairro dos Bancários, serviço 
assistencial para as pessoas 
acometidas da doença.

O documento que tem 
como objetivo facilitar o aces-
so desse público ao atendi-
mento médico e consultas, 
filas de banco, estaciona-
mento prioritário está sen-
do implantado com base em 
legislação municipal. “Rea-
lizamos hoje uma ação que, 
por mais que possa parecer 
simples, é extremamente im-
portante, que é a entrega da 
carteirinha aos portadores 
de fibromialgia, documen-
to esse que garante diversos 
benefícios e ações previstas 
na lei, bem como reforçamos 
nossa rede de assistência aos 
pacientes”, destaca a secretá-
ria de Saúde de João Pessoa, 
Margareth Diniz.

Para a emissão da carteira, 
o usuário deve se dirigir a sua 

Unidade de Saúde da Família 
(USF) de referência, portan-
do os seguintes documentos: 
RG, CPF, foto 3x4, Cartão SUS, 
comprovante de residência em 
João Pessoa e laudo atualizado 
de diagnóstico da fibromial-
gia. As USFs funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 
11h, e das 12h às 16h.

Assistência 
A SMS garante assistência 

às pessoas com fibromialgia 
na Atenção Básica, com aten-
dimento clínico em geral e, na 
Atenção Especializada, com as 
consultas com médico reuma-
tologista nas Policlínicas Mu-
nicipais e Prática Integrativas 
e Complementares em Saúde, 
no Espaço Equilíbrio do Ser.

Lei municipal 
A  L e i  O r d i n á r i a 

13.991/2020 institui a Políti-
ca Municipal de Proteção aos 
Direitos da Pessoa com Fibro-
mialgia no Município de João 
Pessoa, com diretrizes como 
atendimento multidisciplinar, 
participação da comunidade 
na formulação de políticas pú-
blicas para este grupo, 

Sessenta 
pessoas com 
fibromialgia 
receberam o 
documento, 
que tem o 
objetivo de 
facilitar 
o acesso a 
atendimento 
médico e 
consultas

Foto: Secom-JP

Foto: Renata Medeiros/ Secom-JP

Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP
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Um grupo empresarial, prefeitu-
ras e câmaras municipais de pelo me-
nos dois municípios da Região Metro-
politana de João Pessoa foram alvos 
da Operação Mangaio, que teve o ob-
jetivo de investigar possíveis fraudes 
na contratação de empresas por ór-
gãos públicos. Na manhã de ontem, 
os principais alvos foram integrantes 
do Grupo Gomes, empresas ligadas a 
familiares da ex-presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, Rosile-
ne Gomes, e ainda as empresas Meta 
Comércio e Serviços Eireli e a HML 
Comercial Ltda, com o nome de fan-
tasia Rei dos Esportes. 

O trabalho investigativo cons-
tatou ocorrência de conluio e uti-
lização de laranjas em licitações 
para fornecimento de produtos e/
ou prestação de serviços. A opera-
ção foi realizada em parceria pelo 
Grupo de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado (Gaeco), 
do MPPB, Controladoria-Geral da 
União (CGU), Tribunal de Contas da 
Paraíba, Secretaria da Fazenda do 
Estado da Paraíba (Sefaz), além das 
Polícias Civil e Militar, sendo este o 
primeiro trabalho realizado pelo Ob-
servatório da Gestão Pública.

A Operação Mangaio cumpriu 
oito mandados de busca e apreensão 
em João Pessoa, Cabedelo e também 
no município de Conde. Para os res-
ponsáveis pela operação as irregula-
ridades praticadas podem ter acarre-
tado desvios de recursos em diversas 
áreas, a exemplo do desenvolvimen-
to esportivo de estudantes das redes 
municipais de ensino e da prestação 

de serviços de saúde.
Na cidade de João Pessoa os inte-

grantes da força tarefa do Observató-
rio da Gestão Pública estiveram nas 
empresas fiscalizadas. Na loja Rei 
dos Esportes, na Avenida Josefa Ta-
veira, em Mangabeira, foi preciso a 
presença de um chaveiro para abrir 
a porta principal. As pessoas inves-
tigadas são Douglas Bernardo Aze-
vedo (sócio da Meta Investimentos), 
Olivan Teles Bezerra Neto, Douglas 
de Araújo Gomes, seu irmão Tyro-
ne de Araújo Gomes e esposa, Gise-
le Costa Gomes.

Consta das investigações que a 
Empresa Meta Investimentos ga-
nhou cerca de R$ 4 milhões de 25 
prefeituras do estado. Seu proprie-
tário, Douglas Barreto, inclusive, foi 
candidato a vereador em Cabedelo, 
nas eleições de 2016 e já foi funcioná-
rio do Rei dos Esportes.

Durante o levantamento realiza-
do pelo Gaeco, foi identificado que 
a Câmara Municipal de Cabedelo 
contratou a Meta para fazer asses-
soria de comunicação por cerca de 
R$ 175 mil. A Prefeitura Municipal 
de Conde empenhou mais de R$ 190 
mil para comprar tintas e implantar 
prontuário eletrônico, para empresa 
investigada por fraude em licitações.

Um apenado com três 
mandados de prisão e que se 
encontrava em liberdade foi 
recapturado na tarde de ter-
ça-feira (22), em Santa Rita. 
Ele é apontado como um dos 
envolvidos em assaltos pra-
ticados pela gang da marcha 
ré. De acordo com o delega-
do João Paulo Amazonas, ele 
é apontado como chefe de um 
dos grupos criminosos.

A ação conjunta realiza-
da anteontem envolveu agen-
tes da Delegacia de Crimes 
Contra o Patrimônio da capi-
tal – DCCPAT e policiais pe-
nais da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária para 
o cumprimento de mais um 
mandado de prisão preventi-
va, contra o apenado pelo cri-
me de roubo majorado e as-
sociação criminosa armada.

“Além de ter sido compro-
vado que esse apenado foi 
um dos mandates do crime, 
também se confirmou que ele 
é líder da associação crimino-
sa responsável por diversos 
outros delitos patrimoniais 
ocorridos na Região Metro-
politana de João Pessoa”, dis-
se João Paulo Amazonas.

O que chamou a aten-
ção dos policiais é que o 
apenado estava circulando 
com uma BMW que teria 
adquirido após a negocia-
ção dos produtos roubados. 
“Com o cumprimento desse 
mandado de prisão, já são 
três os mandados cumpri-
dos contra o mesmo indi-
víduo, por crimes patrimo-
niais diversos que estamos 
investigando”, concluiu o 
delegado.

Com o objetivo de evitar a co-
mercialização de drogas durante o 
período carnavalesco em Campi-
na Grande policiais da Delegacia 
de Repressão a Entorpecente rea-
lizaram na manhã de ontem uma 
operação que culminou na apreen-
são de várias porções de drogas na 
zona leste da cidade.

No material apreendido cons-
tam maconha, cocaína, crack, ecs-
tasy, LSD, ‘loló’ e lança-perfume. 
Mais de 50 munições também fo-
ram apreendidas na operação. De 
acordo com o delegado Jorge Luís, 
há informações de que volumes 
maiores desse mesmo carregamen-
to foram dispersos para outros pon-
tos de tráfico. 

Várias ações estão sendo desen-
volvidas pelos agentes da DRE cam-
pinense com a finalidade de com-
bater o tráfico de drogas, tanto em 
Campina Grande como na região. 

“Estamos apurando as informações 
e, inclusive, já dispomos de alguns 
nomes de traficantes envolvidos 
com essa organização criminosa”, 
disse o delegado.

Jorge Luís informou que todo 
o material apreendido será sub-
metido a exames periciais e in-
cinerado em data a ser definida 
pela Justiça.

Empresas dos filhos de Rosilene Gomes, ex-presidente da FPF, são investigadas pelo Ministério Público e CGU

Operação investiga fraude em licitação
Em família

Equipes do 
Tribunal 
de Contas 
do Estado e 
outros órgãos, 
inclusive 
Gaeco e CGU, 
participaram 
da Operação 
Mangaio na 
Grande João 
Pessoa
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O que dizem as empresas 
e órgãos públicos envolvidos 
nas investigações:

Prefeitura de Cabedelo
Informou que não teve 

nada a ver com a operação 
e que apenas atendeu a so-
licitação de cópia de dois 
processos administrativos 
- pregões presenciais cujas 
sessões foram transmitidas 
ao vivo pela internet, assim 
como todos os demais pro-
cessos licitatórios realizados 
neste município e reitera o 
apoio a todo e qualquer tipo 
de operação que vise desarti-
cular irregularidades come-
tidas contra o erário público.

Prefeitura de Conde
Esclareceu que os dois 

contratos alvos tratam-se 
dos pregões de números 43 
e 44 do ano de 2018, na ges-
tão da ex-prefeita Márcia Lu-
cena, conforme documen-
to do Ministério Público. O 
procurador-geral do municí-
pio, Marcos Ramalho, acom-
panhou toda a ação 

O presidente da Câmara 
Municipal de Cabedelo, ve-
reador André Coutinho in-
formou que o Ministério Pú-
blico da Paraíba requisitou 
acesso e cópias do Processo 
Pregão Presencial nº 09/2019 
que, de imediato, foram inte-
gralmente disponibilizados 

aos órgãos de fiscalização. 
E afirma que a documenta-
ção requisitada é referente a 
contrato celebrado na admi-
nistração passada, não tendo 
qualquer tipo de relação com 
a atual que procedeu a resci-
são unilateral.

Tyrone de Araújo Go-
mes

A defesa de Tyrone de 
Araújo Gomes esclarece que 
seu cliente foi surpreendido, 
na data de hoje, com uma 
medida de Busca e Apreen-
são Criminal proferida pelo 
Juízo Criminal de Cabedelo, 
em segredo de justiça, sem 
qualquer respaldo fático, em 
que a acusação distorce fatos 
e verdades sobre ele.

O investigado está tran-
quilo, à disposição da Jus-
tiça e pronto para colaborar 
com a busca da verdade, ape-
nas aguardando que lhe seja 

deferido acesso à integrali-
dade do processo criminal 
para que possa exercer seu 
contraditório sobre os fatos, 
não abrindo mão de exercer 
o seu amplo, sagrado e cons-
titucional direito de defesa.

Continuidade
O presidente do Tribunal 

de Contas do Estado, conse-
lheiro Fernando Catão dis-
se que as investigações irão 
continuar, tanto na esfera 
criminal através do Ministé-
rio Público do Estado, como 
pela Auditoria do TCE. Ele 
informou também que toda 
a documentação apreendi-
da será alvo de investigação 
e análise pelo Observatório 
da Gestão Pública. 

Na operação realizada 
ontem não foram determi-
nadas prisões de investiga-
dos, apenas busca e apre-
ensão.

Investigados apresentam defesaCardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

n A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da 
União (OGU), mantém a plataforma Fala.BR 
para o recebimento de denúncias. Quem tiver 
informações sobre esta operação ou sobre 
quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las 
por meio de formulário eletrônico. A denúncia 
pode ser anônima, para isso, basta escolher a 
opção “Não identificado”.

n 
“Feira de Mangaio” 
é um tipo de feira 
muito comum no 
Nordeste do Brasil 
onde se vende uma 
grande variedade 
de objetos e 
mercadorias para 
as mais diversas 
finalidades.

tráfico

Drogas são apreendidas em CG
rEincidEntE

Suposto chefe de facção 
é preso pela terceira vez

Foto: Ascom/PCPB

Os policiais da DRE/CG estão 
realizando constantes diligências 

contra o tráfico na cidade

Denúncias
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Especialista no tratamento de pessoas com câncer, a instituição atende a pacientes da Paraíba e de outros estados 

Hospital Laureano completa 60 anos

“O Hospital Napoleão 
Laureano foi extremamente 
importante na minha vida. Se 
não fosse o Laureano e o SUS, 
eu estaria enterrado”. As pa-
lavras fortes são do jornalista 
Wellington Farias, natural de 
Serraria, no Brejo paraibano. 
Há cerca de dois anos, Wel-
lingtom, (65), descobriu um 
câncer na bexiga, já em esta-
do avançado e, hoje, se encon-
tra curado e em recuperação. 
Depois de nove cirurgias, in-
cluindo uma urostomia para 
substituir a bexiga que preci-
sou ser retirada, Wellington 
declara que nasceu de novo 
– e o HNL, que completa 60 
anos  neste 24 de fevereiro, foi 
o berço desse renascimento.

O diagnóstico aconteceu 
“por acaso”, durante um dia 
comum, quando identificou 
sangue presente na urina. 
Para Wellington, uma das 
piores fases foi passar pela 
série de exames e idas ao mé-
dico para descobrir qual era 
o problema. “Eu pedi para o 
médico não me dizer o resul-
tado.  Não soube de imedia-
to que era câncer. Mas eu sou 
um cara que  a pior hora é de 
entregar os exames e saber o 
resultado. Depois, eu encaro 
com uma relativa tranquili-
dade”, contou Farias.

O tratamento contra o 
câncer aconteceu no Hospi-
tal Napoleão Laureano, refe-
rência no combate à doença, 
no estado da Paraíba. Entre 
cirurgias e sessões de qui-
mioterapia, Farias relembra 
que pôde contar com a sorte 
de ter muitas pessoas espe-
ciais em seu caminho, como 
seus médicos Porfírio Fer-

Salvando vidaS

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

nandes e Christiane Mari-
nho, que estiveram junto a 
ele, em momentos distintos 
do processo de cura.

Em relação a doutor Porfí-
rio, Farias não poupa elogios 
e diz que “teve a sorte de cair 
na mão de um grande médi-
co”. A relação de confiança 
que se estabeleceu com o mé-
dico é algo próximo do que 
Wellington chama de toque 
divino na sua vida. “Eu estou 
vivo graças a muitos fatores, 
mas ele foi a mão de Deus na 
história. Fiz nove cirurgias 
com esse médico e ele queria 
salvar minha bexiga, e ele ia, 
mas por conta da pandemia, 
quando abandonei o trata-
mento, não teve jeito”, expli-
cou o jornalista.

O início da pandemia da 
Covid-19, na Paraíba, coin-
cidiu com o período do seu 
tratamento. precisou adiar 
os cuidados hospitalares em 
quatro meses, a fim de evitar 
o contágio. Durante esse espa-
ço de tempo, o câncer se agra-
vou e, infelizmente, a retirada 
da bexiga se tornou inevitável.

Centro de 
estudo e salas 
humanizadas

Atualmente, a estrutu-
ra do HNL conta com am-
bulatório, urgência e ala 
pediátrica, com especiali-
dades de Fonoaudiologia, 
consultórios médicos, se-
tor de Fisioterapia, Assis-
tência Social, Farmácia e 
Nutrição. Há também uma 
área com centro de estudos 
e salas humanizadas para 
cuidados paliativos. No se-
gundo piso, encontram-se 
a enfermaria e o setor de 
Enfermagem.

A diretoria do hospi-
tal conta com Thiago Lins, 
como diretor-geral; Mar-
cílio Cartaxo, como vice-
diretor; Afro Rocha, como 
diretor administrativo e fi-
nanceiro; e Rodrigo Mar-
mo, enquanto diretor téc-
nico.

Para atender aos parai-
banos e demais pessoas 
que chegam até lá, o Hos-
pital Napoleão Laureano 
se divide entre a rede pú-
blica e privada de saúde, 
sendo 90% dos pacientes 
atendidos através do SUS 
e 10% por meio dos pla-
nos de saúde. Conforme 
dados de 2017 divulgados 
pelo HNL, o hospital aten-
de, por ano, a uma média 
de 36 mil pacientes em tra-
tamento de quimioterapia. 
No mesmo período, reali-
za atendimento ambula-
torial de 120 mil crianças 
e adultos.

Em relação à Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
são cerca de 160 interna-
ções mensais; e, no geral, 
520 cirurgias e 450 hos-
pitalizações todo mês no 
hospital. No ano de 2019, 
o HNL realizou 1.026.069 
procedimentos.

No Centro Cultural 
da CMJP, é possível en-
contrar registros históri-
cos da construção do hos-
pital, desde fotografias e 
parte documental, como o 
decreto que estabeleceu a 
obra de fundação do HNL 
e a ata de sua inaugura-
ção. Também é possível 
encontrar uma série de 
citações e grandes men-
sagens do patrono sobre 
a luta por mais dignida-
de no tratamento das pes-
soas com câncer. 

Assim como aconteceu 
com Wellington Farias, a vida 
de centenas de paraibanos, e 
até mesmo pessoas de outros 
estados, é transformada dia-
riamente dentro das paredes 
do Hospital Napoleão Lau-
reano. Construído há 60 anos, 
em 24 de fevereiro de 1952, o 
HNL nasceu de um sonho 
de seu idealizador, o próprio 
Napoleão Laureano, quan-
do, cerca de dois anos antes, 
já buscava investimentos e 
apoio para fundar o que seria 
o centro de referência no tra-
tamento do câncer na Paraíba, 
incluindo apelos ao presiden-
te da época, Getúlio Vargas.

De acordo com Márcia Ga-
delha, coordenadora do Cen-
tro Cultural da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP), 
a construção do Hospital Na-
poleão Laureano mudou mui-
ta coisa na capital e em toda 
a Paraíba, visto que as pes-
soas não tinham um centro 
de referência no tratamento 
do câncer antes disso, era ne-
cessário buscar em outros es-
tados. “Com o Hospital Lau-
reano, o acesso ao tratamento 
do câncer se tornou mais fá-
cil para todos, principalmen-
te as pessoas de classes sociais 
mais baixas, (...) pois no caso 
das pessoas menos abastadas, 
elas tinham muitas dificulda-
des em [se deslocar para] ter 
esse atendimento”, afirmou.

Com o decorrer do tem-
po, o hospital também se tor-
nou uma espécie de hospital
-escola, devido à presença de 
muitos estagiários e internos 
de medicina e enfermagem. 
“Isso só fez o hospital crescer 
e [garantiu] que conseguisse 
ter um serviço de muita qua-
lidade, prestando esse servi-
ço de qualidade para essas 
populações carentes [e de to-
das as classes sociais]”, obser-
vou Gadelha.

Nasceu de um sonho do seu idealizador

Político
Além de médico,  

formado pela 
Universidade 

Federal de 
Pernambuco, 

era uma figura 
politicamente 

engajada  

O idealizador desse proje-
to, Napoleão Rodrigues Lau-
reano, natural do município 
de Natuba, na Paraíba, nasceu 
em agosto de 1914 e faleceu 
aos 36 anos, em maio de 1951. 
Formou-se médico pela Facul-
dade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Pernambu-
co (UFPE) e se especializou 
em cirurgia oncológica no Rio 
de Janeiro. De volta à Paraíba, 
abriu um consultório em João 
Pessoa que tratava de “doen-
ças das senhoras, operações, 
partos, tratamento cirúrgico 
das cicatrizes e outros defei-
tos congênitos ou adquiridos”, 
conforme anúncio publicado 
no Jornal A União em 1944.

Além de médico, Napo-

leão Laureano também era 
uma figura muito engajada 
politicamente. Em 1945, se fi-
liou à União Democrática Na-
cional (UDN), partido onde 
foi eleito vereador, ingressan-
do na Câmara Municipal de 
João Pessoa, com mais de 900 
votos. Lá, passou pela Mesa 
Diretora sendo o primeiro 
presidente da CMJP em sua 
nova fase, entre 1949 e 1951, 
quando foi afastado em razão 
do câncer. Atualmente, o pré-
dio da Câmara Municipal da 
capital recebe seu nome, sen-
do reconhecida como a Casa 
Napoleão Laureano.

Por toda sua história 
diante da CMJP, Márcia Ga-
delha relembra que Napo-
leão Laureano é o patrono 
da Câmara. Na luta relativa 
ao câncer, a coordenadora co-
menta que o fato do médico e 
político ter sido diagnostica-
do com a doença o sensibili-
zou ainda mais na causa. “As 
implicações disso foram de 
ter um atendimento em um 
centro de referência [aqui na 
Paraíba], de uma melhoria 
no sentido de tornar a saú-
de e o tratamento do cân-
cer mais popularizado, coi-
sa que não acontecia porque 
era em outros estados”, rei-
terou ela.

n 

Unidade 
recebe, em 
média, 36 mil 
pacientes 
por ano para 
tratamento 
de câncer. 
No mesmo 
período, 
realiza 
atendimento 
ambulatorial 
de 120 mil 
crianças e 
adultos

Foto: Ortilo Antônio

O hospital se divide entre a rede pública e privada de saúde, sendo 90% dos pacientes atendidos pelo SUS

Painel na CMJP conta a história da fundação do HNL

Foto: Roberto Guedes

Para Márcia 
Gadelha, a 
construção 
do Hospital 
Napoleão 
Laureano 
mudou 
muita coisa 
na capital 
e em toda a 
Paraíba

Foto: Roberto Guedes

Wellington Farias e sua neta, Helena, uma das razões da sua cura

Foto: Wellington Farias/Arquivo Pessoal

Outra gratidão de Wellin-
gton, que ele faz questão de 
enfatizar, é que todo seu tra-
tamento foi custeado pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Depois de complicações tra-
balhistas, ele havia perdido 
o plano de saúde e chegou 
ao HNL “sem privilégio ne-
nhum”, como ele mesmo dis-
se. “Fui fazer esse tratamen-
to sem condição nenhuma. 
Estava ‘liso’. O SUS bancou 
tudo. Inclusive, a bolsinha 
que substitui minha bexi-
ga, a urostomia, é uma coi-
sa muito cara e o SUS custeia 
tudo. Vou todo mês, recebo 
vários equipamentos. Para 
se ter uma ideia, uma vez fal-
tou um spray e precisei com-
prar, foi 220 reais, e tudo isso 
é dado pelo SUS”, afirmou 
Farias.

Ao todo, foram nove ci-
rurgias e cerca de seis ses-
sões de quimioterapia. Nessa 
segunda etapa do tratamen-
to, Wellington relembra que 
contou com a médica Chris-
tiane e que enfrentou essa 
fase com relativa facilidade, 
do ponto de vista emocional. 
“Geralmente as pessoas que 
têm diagnóstico de câncer to-
mam remédio e algumas en-

tram em depressão profunda, 
mas eu não tomei nada disso. 
Tive só alguns momentos de 
tristeza. Parte fundamental 
do processo de recuperação 
e desse psicológico fortaleci-
do se deu à família, de acor-
do com Wellington Farias. 
Seu núcleo familiar é com-
posto por três filhos, sendo 
um do primeiro casamento, 
sua esposa Eloise Elane, e sua 
neta, Helena, a grande pai-
xão de sua vida. “Ela chegou 
num momento em que eu es-
tava me curando do câncer. 
A chegada dela, a notícia de 
que ela nasceria, me deu um 
ânimo muito grande. Eu já 
não sou de ficar para baixo e 
com a chegada dela, aí foi que 
melhorou”, disse ele, um avô 
muito orgulhoso.

O dia em questão foi quan-
do o jornalista descobriu que 
estava curado. Com a voz em-
bargada e os olhos cheios de 
lágrimas, Wellington Farias 
ressalta que foi a maior e me-
lhor notícia de sua vida. “Fui 
para as redes sociais e botei 
que ia dar a maior notícia que 
já dei em 43 anos de profissão: 
estou curado de um câncer 
avançado e agressivo”, falou o 
jornalista, muito emocionado.

Tratamento custeado pelo SUS

“No Laureano, 
não tem luxo, 
mas tem bom 
atendimento, 
bons médico, 
bons 
enfermeiros, 
bons estudos.

Wellington Farias
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Escritor Hildeberto Barbosa Filho detalha as produções de suas duas novas antologias poéticas

Poesia em dose dupla
Lançamentos

Embora tenham uma 
unidade temática e de 
procedimento retórico 

e poético, ‘...e nada 
aconteceu comigo’ (D) 
e ‘De quase nada se faz 

um poema’ (E) são obras 
diferentes na organização 

dos textos e na edição

O escritor e crítico lite-
rário paraibano Hildeberto 
Barbosa Filho publicou dois 
novos livros pela Ideia Edito-
ra, ...e nada aconteceu comigo e 
De quase nada se faz um poema, 
que foram produzidos du-
rante a pandemia.

“Embora tenham uma 
unidade temática e de pro-
cedimento retórico e poéti-
co, mas são obras diferentes 
na organização dos poemas 
e na edição”, ressaltou o au-
tor, que não realizará lança-
mento presencial. “Acho de 
extrema irresponsabilidade 
e desrespeito criar situações, 
ou seja, eventos sociais, onde 
as pessoas possam se aglo-
merar. O momento ainda é 
grave e não o superamos”, 
justificou, acrescentando que 
ambos podem ser adquiri-
dos na Livraria do Luiz, n’O 
Sebo Cultural e na própria 
editora, todos localizados em 
João Pessoa. “A venda é casa-
da. Os dois livros custam R$ 
50 e há uma cinta que sinali-
za para isso”, disse ele.

Para Hildeberto, os li-
vros são frutos deste perío-
do pandêmico em que ainda 
estamos vivendo. “Eles pro-
curam dialogar com as in-
quietações advindas desse 
momento trágico. Mas, para 
mim, não são livros catárti-
cos, porque a minha inten-
ção não foi apenas expres-
sar os meus sentimentos, 
minhas emoções pessoais, 
mas, através do mecanismo 
criador das palavras, pro-
duzir emoções, porque o pa-
pel da poesia não é expres-
sar emoções pessoais, mas 
produzir emoções que se-
jam de todos”, explicou ele. 
“Em outras palavras, a poe-
sia converte emoções e sen-
timentos em experiências 
estéticas. Meu objetivo é ve-
rificar como a poesia dialo-
ga com esses ásperos tempos 
que estamos vivendo. A pan-
demia está nos dois livros, 
como circunstância imedia-
ta, mas as reflexões são para 
a vida toda”.

O autor produziu esses 
textos inéditos durante a 

pandemia, ou seja, de 2020 
até o final do ano passado. 
“O primeiro livro que escre-
vi, pela ordem, foi ...e nada 
aconteceu comigo. Ele é tan-
to o título do livro como um 
verso de um dos poemas, 
que é um procedimento co-
mum quando vou escolher 
dar nome a uma obra. Esse 
livro é, na verdade, uma co-
letânea aleatória de cerca de 
81 poemas com temas varia-
dos e, à medida que ia escre-
vendo, eu ia juntando os poe-
mas, como no geral se faz um 
livro de poesia”.

A princípio, o título tem a 
ver com o momento pandê-
mico, mas o poeta não está 
querendo dizer apenas isso. 
“Extrapola o limite da pan-
demia e quer sinalizar para 
a vida toda. Deixa a inter-
pretação em aberto, como é 
de hábito na poesia. A poesia 
não afirma categoricamente 
nada, mas sugere significa-
dos, de acordo com a expe-
riência de leitura do leitor”, 
disse o escritor. 

Os temas de ...e nada acon-
teceu comigo são os mais va-
riados. “Eu retomo a minha 
linha temática, como as raí-
zes telúricas, inquietações 
existenciais, as discussões 
sobre a própria poesia, a in-
fância, a morte, a velhice e 
elementos naturais, como o 
vento e a chuva. É um livro 
mesclado, plural. Para esse 
livro, a poesia me procu-
rou, pois aconteceu de modo 
muito espontâneo, intuiti-
vo, como se fosse no forma-
to bandeiriano, numa alusão 
ao poeta Manuel Bandeira”, 
comentou Hildeberto.

Ao contrário da primei-
ra obra, o autor disse que a 
segunda, De quase nada se faz 
um poema, foi “rigorosamen-
te pensada” e está dividida 
em cinco partes. “O livro é 
muito metapoético. A pri-
meira parte se chama Confis-
sões do poema, que é uma es-
pécie de monólogo em que 
o próprio poema fala, como 
se fosse uma pessoa. É um 
poema longo, com 50 textos, 
mas cuja voz reflete sobre a 
origem, sentido, finalidade, 
causas, elementos e proce-
dimentos do poema. Na se-

gunda parte, Planilhas para o 
poema, procuro recriar, poe-
ticamente, formas discursi-
vas convencionais, como, por 
exemplo, laudo médico, ora-
ção, anúncio, requerimento 
e cardápio. Considero essas 
formas como planilha, atra-
vés da qual posso construir 
os poemas”, disse ele. 

No terceiro tomo, Dez poe-
mas no mesmo tom, Hildeberto 
Barbosa explicou que são 10 
textos nos quais teve “a mes-
ma preocupação em mistu-
rar a reflexão acerca da vida 
e do poema, que é uma coi-
sa que tenho feito muito. Na 
quarta parte, Leituras, escrevi 
poemas tentando fazer uma 
síntese a respeito da leitu-
ra de alguns autores com os 
quais tenho afinidade, como 
Augusto dos Anjos, Manuel 
Bandeira, Kafka, Virgínia 
Woolf e Schopenhauer. E, na 
última parte, Outros poemas, 
retomo a estratégia do livro 
anterior que aborda vários 
temas que foram realmente 
pensados, como o niilismo 
da modernidade contempo-
rânea. Nesse segundo livro 
eu procurei a poesia, por isso 
é mais racional, e tem um 
formato mais cabralino, que 
remete ao poeta João Cabral 
de Melo Neto”.

A capa do De quase nada se 
faz um poema é ilustrada com 
a tela A Persistência da Memó-
ria (1931), do espanhol Salva-
dor Dalí (1904-1989). “Escolhi 
essa pintura pelo elo da me-
mória dos poemas que estão 
nesse livro, em que a poesia 
é uma espécie de memória 
que persiste. A poesia tam-
bém é um falso espelho, por-
que ela revela as coisas numa 
perspectiva incomum, defor-
mando a realidade”.

Por isso, ele escolheu O 
Falso Espelho (1928), do belga 
René Magritte (1898-1967), 
para a capa de ...e nada acon-
teceu comigo. “Sempre procu-
ro escolhê-las dentro de uma 
lógica de sentido, que reme-
ta para o conteúdo do livro, 
como também prestigiar, nas 
capas, os pintores que admi-
ro, como uma homenagem, 
como já fiz com Flávio Tava-
res e Fred Svendsen”, justifi-
cou Hildeberto Barbosa.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse a 

página oficial da 
Editora Ideia

Para Hildeberto, as 
obras não são livros 
catárticos, pois sua 
intenção não foi 
apenas expressar os 
seus sentimentos e 
emoções pessoais, mas 
produzir emoções que 
sejam de todos
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Colunista colaborador

Ainda sobre o poema sinfônico de 
Sergei Rachmaninoff, nunca uma 
paisagem foi tão decantada pela arte 

como ‘A Ilha dos Mortos’.
Inspirado na visão de Pontikonisi, o belo 

conjunto de rochedos que emerge do Mar 
Mediterrâneo, perto de Corfu, na Grécia, o 
pintor suíço Arnold Böcklin criou-lhe cinco 
versões, ao longo de seis anos, no final do 
século 19. As pinturas impressionaram o mundo 
artístico, entre especialistas, empresários 
e colecionadores. A última criação foi 
encomendada em 1886 pelo Museu de Belas 
Artes de Leipzig, onde ainda se encontra.

‘A Ilha dos Mortos’ também influenciou outros 
pintores, como Salvador Dalí, notadamente em 
seu trabalho Lado Oeste da Ilha dos Mortos. 
E o alemão Michael Sowa pintou o que seria 
a “sexta versão”, de Böcklin, uma espécie de 
paródia. Outros se sucederam e até o final 
do século 20 surgem mais duas versões: a do 
arquiteto, pintor e cenógrafo Fabrizio Clerici, 
uma tela de mesmo nome (1974) e outra 
chamada Homenagem a Böcklin, em 1977, 
concebida por seu conterrâneo, Hans Giger.

A Ilha continuou a produzir inspirações. 
No teatro, a peça The Ghost Sonata (August 
Strindberg ,1907), foi concluída com a singular 
paisagem. No cinema, o produtor Val Lewton 
usou-a em cenários dos filmes I Walked with a 
Zombie e Isle of the Dead (1945). Além de outras 
produções cinematográficas, a tela esteve 
presente até na TV, em um dos episódios da série 
Pretty Little Liars, escrito por Sara Shepard.

Na literatura, versões da pintura emergiram 
em romances como O Mundo de Cristal, de J. G. 
Ballard, Port Matarre, de Roger Zelazny, e The 
Warlord Chronicles, de Bernard Cornwell.

Foi na música que ‘A Ilha dos Mortos’ 
se glorificou em belos poemas sinfônicos. 
Primeiramente com o romântico Heinrich 
Schülz-Beuthen celebrando-a em composição 
homônima. Em seguida, vieram o romeno-sueco 
Andreas Hallén, com ‘Die Toteninsel’, em 1898, e 
Dezso d’Antalffy, músico húngaro, com mais um 
poema, de mesmo título, em 1907.

Em Rachmaninoff, a criação de Böcklin 
definitivamente se consagra no mais grandioso 
poema: ‘A Ilha dos Mortos, Opus 29’, de 1909, 
no qual está transcrita visionária travessia em 
direção ao monumento no meio do mar.

A morte encontrou nas artes plásticas um 
paraíso de estética e harmonia. As cinco versões 
de Böcklin, influenciadas pelas paisagens 
bordadas de rochas entre túmulos e ciprestes 
que resplandecem no Mediterrâneo, estão longe 
de remontar a qualquer ideia de sofrimento. A 
ilha é de tal formosura que os mistérios de sua 
primeira versão, em preto e branco, encantaram 
profundamente o músico Rachmaninoff.

Compositores célebres moldaram contornos 
de extrema beleza no que interpretaram 
como o fim da vida. Pensar ser possível haver 
beleza na morte não parece algo simpático. 
Mas há no fenômeno inexorável, destino de 
todos, inevitavelmente imbuído de conotações 
dramáticas, um lado a ser visto e refletido a 
exemplo do fabuloso rastro de luz que uma 
estrela deixa fulgurar até nossos olhos, mesmo 
depois de morta, há milhões de anos…

(continua na próxima semana)

(*) Parte dois da série iniciada dia 17/2
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Programa ‘Espaço Cultural’ 
destaca o frevo paraibano

Atual presidente da Academia Pa-
raibana de Letras, tendo sido tam-
bém presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico da Paraíba, Severino Ra-
malho Leite, ou simplesmente Rama-
lho Leite como é conhecido nas cenas e 
cenários da Paraíba, é um cidadão nu-
meroso e multiplicado em seus diversi-
ficados saberes e variadas atuações na 
vida pública do nosso Estado. Jornalis-
ta, advogado, político, historiador, me-
morialista, administrador, escritor, eis 
algumas das faces que Ramalho Leite 
exibe em seu ser/fazer cotidiano. Fa-
ces essas que, bem urdidas e correla-
cionadas, vão compondo o núcleo duro 
e a nervura essencial do mais recente 
livro que Ramalho Leite publicou, in-
titulado: Era o que tinha a dizer, todo ele 
ancorado no porto do memorialismo, 
na estética peculiar de quem, ao assi-
nar pactos de reencontro com o passa-
do, lança luzes sobre o presente; e, ato 
contínuo, sinaliza para o futuro. Eis-
nos, portanto, diante de um livro que 
faz da experiência com o tempo o pon-
to de partida e de chegada de todas as 
suas cogitações intelectuais e afetivas 
mais profundas e impactantes. Tem-
po que se configura no palco em que 
se corporificam as inescapáveis vivên-
cias de todos nós. Tempo que exerce a 
sua implacável aferição sobre todas as 
glórias humanas. Tempo que, se bem 
aproveitado, é a escola onde Deus, em 
sua soberana providência, nos matri-
cula, a fim de que, nela, aprendamos 
as decisivas lições que moldam o nos-
so caráter, formatam a nossa persona-
lidade e nos habilitam, enfim, a convi-
ver com o milagre da vida, com tudo 
quanto ela exibe de elevação e queda, 
esplendor e miséria, prazer e sofrimen-
to. Tempo que, ao fim e ao cabo, propi-
cia as condições necessárias para que 
cultivemos a indispensável arte-ciên-
cia da maturidade.

Sob a égide do tempo, e dos auspí-
cios de sua irrefreável passagem, é que 
Ramalho Leite vai dizendo o que tinha 
para dizer: aquilo que julgou mais rele-
vante de tudo quanto viu e experimen-
tou em seu viver diário. O primeiro 
grande código que avulta do memoria-
lismo de Ramalho Leite é o que planta 
as suas inarrancáveis raízes no código 
familiar, do qual, sem exceção e sem 
distinção retiramos todos nós, a seiva 
e o sumo de que nos alimentamos ao 
longo de toda a nossa vida. Com ên-
fase na figura dos seus pais, aos quais 
se vão acumpliciando outros integran-
tes da sua numerosa família, Ramalho 
Leite vai tecendo e destecendo os fios 
que lhe conferiram régua e compas-
so na interminável aventura da vida. 
Aqui, a simplicidade das suas origens 
converteu-se em pedagogia da supera-
ção e poética da transcendência, com 
os quais se aprende que, conforme pre-
conizam os imortais versos de João Ca-
bral de Melo Neto presentes em clássi-
co livro: Morte e Vida Severina: “grande 

diferença faz / entre lutar com as mãos 
/ e abandoná-las pra trás”. E Ramalho 
Leite lutou inclusive contra o absur-
do vaticínio emanado de uma desen-
corajadora professora que lhe previu 
um futuro consorciado entre o nada e 
o coisa nenhuma. Aqui, nos embates 
travados contra as impossibilidades 
da vida, Ramalho Leite contou com o 
fundamental auxílio da família; auxí-
lio esse absolutamente seminal para 
percebermos que as vitórias que obte-
mos, conquanto passem pelo territó-
rio dos nossos esforços pessoais, exi-
bem uma inquestionável dimensão 
comunitária.

O segundo código de que se im-
pregna o memorialismo de Ramalho 
Leite é o que contracena com uma pers-
pectiva visceralmente telúrica, que põe 
a sua ênfase nos vãos e desvãos da ci-
dade em que o escritor nasceu; e que, 
de igual modo, lhe serve de tema e de 
inspiração. A cidade, conforme procla-
mação unânime dos modernos teóri-
cos da literatura, é tópica recorrente de 
todas as poéticas, não havendo escritor 
que não a carregue consigo em todas 
as suas andanças exteriores e medita-
ções íntimas. Ao dizer o que tinha para 
ser dito, Ramalho Leite fez de sua ci-
dade natal a personagem protagonista 
das teias e tramas da sua existência. O 
terceiro código presente no livro, tor-
nado hegemônico pela reiteração das 
suas formulações, é o que incursionou 
pelos bastidores da política; política 
que se transformou numa espécie de 
segunda alma de Ramalho Leite, que 
ocupou os cargos de vereador, depu-
tado estadual, deputado federal e pre-
feito da cidade Bananeiras. Aqui, Ra-
malho Leite é o cronista que descreve 
e analisa capitais momentos da polí-
tica paraibana, dos quais tomou par-
te, seja como observador privilegiado, 
seja como participante efetivo.

Nesses momentos, o referido agen-
te público, como é próprio da vida em 
suas ontológicas oscilações, ora desfru-
tou de arrebatadores triunfos, ora ex-
perimentou dolorosas derrotas. A meu 
ver, a apreciação que Ramalho Leite 
faz da atividade política, nem é otimis-
ta, nem é pessimista, mas sim realista, 
na medida em que, sem romantismo, 
nem ingenuidade, contempla o ser/fa-
zer da política em sua sublimidade e 
sordidez. A política é sublime quan-
do praticada à luz dos altos ideais que 
tem como desiderato indesviável a pro-
moção do bem comum, mas é sórdida 
quando se abebera nas turvas águas 
dos interesses puramente pessoais ou 
quando chafurda nas pútridas lamas 
da corrupção, ao se transformar em 
politicalha da pior espécie.

O quarto código que preside a escri-
tura testemunhal de Ramalho Leite é o 
que aciona as teclas do humor, presente 
em quase todas as páginas do seu me-
morialismo. Ao pontuar a dimensão de 
risibilidade por que se adornam todos 

os departamentos da vida, até os dota-
dos de maior gravidade tonal, o humor 
enche a existência de ludismo e torna 
mais amena a nossa convivência com 
os aspectos mais ásperos da existên-
cia. Aqui, o caráter de sisudez inerente 
ao gesto fisionômico do criador de Era 
o que tinha a dizer contrasta com uma es-
critura sempre pródiga em rir de tudo 
quanto toma como matéria para o en-
gendramento do mergulho que promo-
veu em capitais momentos da história 
que observou, vivenciou, e, agora, resol-
veu compartilhar com os seus leitores. 
Mas, nem só do riso lúdico que desten-
siona o irreprimível fluir do cotidiano 
é feita a vida; há, nela, para todos, sem 
exceção e sem distinção, uma estação 
final, adornada pelo mistério do silên-
cio e da desaparição inevitável nas bru-
mas do infinito, nos paramos da invisí-
vel, mas real, eternidade.

Eis-nos no quinto código do livro 
do confrade Ramalho Leite, o que nos 
põe face a face com aquela a quem o 
grande poeta Manuel Bandeira cha-
mou de A indesejada das gentes, a inilu-
dível, a morte, realidade da qual nem 
um de nós pode se eximir. Ramalho 
Leite, em sua indisfarçável tonalida-
de melancólica, revisita dois dolorosos 
momentos da sua vida: a morte de dois 
dos seus filhos; uma, com apenas trinta 
dias de nascida; e o outro já na fase da 
vida adulta, vitimado por um aciden-
te automobilístico. Em ambas as cir-
cunstâncias, ratifica-se, infalivelmen-
te, a sentença bíblica, segundo a qual a 
nossa vida não passa de uma neblina, 
que sobe e logo se desvanece, confor-
me as inspiradas palavras proferidas 
pelo sacro autor Tiago em sua curta e 
edificante epístola. Espelho partido, 
no dizer de José Saramago; cidade das 
traições, segundo Machado de Assis, 
a memória também é, conforme pre-
conizou Nelson Rodrigues, um pátio 
de milagres. Milagre que nos reconec-
ta ao passado; radica-nos no presente; 
e nos impele para o futuro. Sobre o li-
vro de Severino Ramalho Leite, era o 
que tinha a dizer.

‘Era o que tinha a dizer’
Imagem: Reprodução

Detalhe do quadro ‘A Ilha dos Mortos’ (1880), uma obra 
do pintor suíço simbolista Arnold Böcklin (1827-1901)

O programa Espaço Cultu-
ral de hoje vai destacar o fre-
vo paraibano em um espe-
cial de Carnaval. Editado e 
apresentado pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira, conteúdo 
vai das 22h à meia-noite na 
Rádio Tabajara (105,5 FM) e 
vai trazer ainda alguns sam-
bas da cena paraibana com 
destaque no período carna-
valesco.

O repertório para o Dia 
Mundial do Compositor terá 
canções compostas por no-
mes como Genival Macedo, 
Maestro Vilô, Benedito Ho-
nório e Severino Araújo. Fre-
vos interpretados por Zé Ra-
malho, Elba Ramalho, Jadir 
Camargo, Naíma Villor, Jack-
son do Pandeiro, Ricardo Fa-
bião e Madu Ayá.

Da Redação

Memória
Na obra, Ramalho Leite 
vai dizendo o que tinha 
para dizer: aquilo que 
julgou mais relevante 
de tudo quanto viu e 

experimentou em seu 
viver diário

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Tabajara

n 

Serão tocados 
lançamentos 
recentes, como 
os frevos de 
Beto Miranda, 
juntamente com 
o Maestro Spok 
e a Metalúrgica 
FilipeiaCantora Elba Ramalho faz parte do repertório festivo de hoje

Também há lançamen-
tos recentes, como os frevos 
do cantor e compositor Beto 
Miranda – juntamente com o 
Maestro Spok e a Metalúrgi-
ca Filipeia – (‘Sivuquiando’) 
e PS Carvalho (‘Marchinha 
das videoaulas’).

Nomes tradicionais como 
Fuba e referências mais rela-
cionadas ao pop (como a ban-
da Mafiota) também estão na 

playlist desta quinta-feira em 
duas horas de músicas para 
pular o Carnaval sem ter de 
sair de casa.

A edição pode ser ouvida 
também pelo site oficial da 
Rádio Tabajara (radiotabaja-
ra.pb.gov.br/radio-ao-vivo/), 
e, no dia seguinte à apresen-
tação, fica disponível no ca-
nal da Funesc no YouTube  
(/TvFunesc).

Foto: Marcos Credie/Divulgação



É atribuído a Ludwig van Beethoven o 
seguinte diálogo. Já idoso, surdo e 
misantropo, numa das múltiplas trocas 

de domicílio em Viena, o compositor enquanto 
compunha sinfonias e estando em meditações, 
perguntou ao novo amigo que transpôs a porta 
de entrada de sua casa: 

– O senhor tem árvores em seu quintal? 
Como o visitante respondeu que não tinha, 

ele retrucou em seguida:
– “Então não me serve, gosto mais de uma 

árvore do que de um homem”.
Não é preciso ser um gênio quanto o 

compositor e poeta alemão para pensar assim. 
Basta ser um pouco civilizado para descobrir 
numa árvore a companheira inseparável e 
saber quanto é importante a todos e jamais 
se aborrecer por ela estar sempre a crescer, 
tirando a visão do outro lado da rua ou soltando 
folhas secas no quintal. Lauro Xavier dizia 
que folha seca não é sujeira, mas adubo que 
fertilizar a terra.

Aqui, no recanto da cidade onde resido, 
ainda se conservam algumas árvores que 
fazem um bem enorme, e trazem recordações 
dos tempos “idos e vividos” em Serraria e 
Arara. São plantas que sombreiam quintais, 
ornamentam praças e dão sombra às 
calçadas. Com as árvores perto, as tardes são 
sempre amenas.

Houve um tempo, quando aqui cheguei 
em 1971, que pessoas cochilavam recostadas 
aos troncos de árvores, outros proseavam à 
sombra, contavam anedotas, relembravam 
sonhos e paixões de outrora. Crianças se 
divertiam quando chegava o período de frutas. 
Na Praça da Independência, em noites com 
estrelas, casais sentavam nos bancos para 
conversas agradáveis. Em dias de sol, como 
que em piquenique, adultos bebiam cerveja 
gelada em meio aos arvoredos, enquanto 
se desmanchavam em bate-papo sem fim, e 
seguidas de gargalhadas.

Em João Pessoa não tinha tanta violência 
nem assaltos, e os malfeitores respeitavam os 
guardas noturnos.

Conservo no quintal de minha casa 
pequenas árvores, que dão frutos medicinais, 
sombra fina e umas florezinhas que os 
meninos juntavam aos montes. Ainda existe 
num recanto algumas arvorezinhas com flores 
perfumadas que fazem um bem enorme. São 
flores sem brilho, mas também que roseiras 
soltam perfumes ao entardecer, alegram muito 
com seu meneio no pôr do sol, com o vento 
lento em rodopio agitando as folhas. Quase 
sempre, em uma árvore ali perto, pardais 
quebram o silêncio da tarde. Isso lembra o 
sítio onde nasci.

Num terreno baldio próximo aonde resido, 
nasceu um pé de maracujá que sobe por um 
arame pregado na parede, com flores roxas. 
São pequenas e poucas, mas a rua olha.

As plantas e as flores sabem recompensar 
o esforço em mantê-las regadas, como nos 
ensinava Lauro Xavier.

Não é preciso ser gênio para admirar o 
verde, amar a natureza, manter árvores no 
quintal, nem muito menos saber que tudo isso 
é fundamental à vida do planeta. Como na 
versão do poeta em que o menino protestou 
ao golpe do machado bronco que derrubou 
a árvore, agora, mais do que nunca, é 
preciso que todos se unam para impedir as 
devastações de matas e rios que circulam 
nossa cidade.

Quando se corta uma árvore, duas em seu 
lugar devem ser plantadas. Sou de uma região 
onde não é preciso plantar mudas arbóreas, 
porque elas nascem, crescem e florescem 
naturalmente. Mesmo assim seus mananciais 
secaram porque destruíram a vegetação em seu 
entorno. Quando se broca a mata para o roçado, 
a amorosa, a sucupira, a malva rosa e o mastruz 
germinavam em todos os lugares.

Outro dia observei do portão de minha 
casa que o vizinho plantava uma árvore no 
seu quintal. Disse-me ter sido um presente, iria 
conservá-la, regar até a chuva aparecer. Uma 
planta que somente produz flores, conhecida 
como “Buquê de noiva”. Foi aí que lembrei da 
frase do grande compositor e da sabedoria 
atribuída aos chineses de que o homem somente 
se realiza após plantar uma árvore, fazer um 
filho e escrever um livro.

Haverei de ensinar isso aos meus netos.

Crônica 
  Em destaque

A lição de
Beethoven

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Criado em 2018, o Curta Caicó vem 
contribuindo no cenário de efervescên-
cia cultural na região Nordeste. Com 
o objetivo de fomentar o audiovisu-
al e consolidar o Seridó do Rio Gran-
de do Norte como polo de produção 
audiovisual, a organização do festival 
abriu a convocatória de filmes para a 
sua 5ª edição.

Os realizadores interessados po-
dem inscrever curtas-metragens de 
qualquer região do país, com duração 
máxima de 20 minutos e data de fina-
lização a partir de janeiro de 2020. O 
formulário para inscrição dos filmes 
está disponibilizado no site oficial do 
evento (www.curtacaico.com.br), até 
o dia 13 de março.

Em quatro edições, o evento já re-
cebeu inscrições de mais de 2.400 cur-

tas-metragens de todas as regiões do 
país. No ano passado, o paraibano Re-
moinho, de Tiago A. Neves, ganhou os 
prêmios de Melhor Filme (Mostra Nor-
destina), Roteiro e Atriz (para Cely Fa-
rias). Já Joana, da paraibana Pattrícia 
de Aquino, recebeu o de Melhor Ator 
(para César Ferrario).

Inscrições abertas para 
5a edição do Curta Caicó

AudiovisuAl

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Curta Caicó

Da Redação
Foto: Divulgação

Na edição de 2021, Cely Farias foi 
a Melhor Atriz por ‘Remoinho’ 
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EM cartaz
pré-ESTrEIA (dIA 1° dE mArço)

BATmAn (The Batman. EUA. Dir: Matt Reeves. 
Aventura. 14 anos). Quando um assassino atinge a 
elite de Gotham com intenções sádicas e pistas enig-
máticas, Batman (Robert Pattinson) é enviado nessa 
investigação onde ele encontra a Mulher-Gato (Zoë 
Kravitz), o Pinguim (Colin Farrell) e o Charada (Paul 
Dano). À medida que as evidências começam a che-
gar, Batman deve forjar novos relacionamentos, des-
mascarar o culpado e trazer justiça à corrupção que 
há muito tempo atormenta Gotham City. CENTER-
PLEX MAG 3: 14h30 (dub., qua.) - 17h (dub., ter.) - 
18h (leg., qua.) - 20h30 (leg., ter.) - 21h30 (leg., qua.); 
CENTERPLEX MAG 4: 17 (dub., qua.) - 18h (dub., ter.) 
- 20h30 (leg., qua.) - 21h30 (leg., ter.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 17h20 - 20h50; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (leg.): 17h10 - 20h40; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 
17h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 
18h - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 17h30 
- 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 17h30 - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 17h15 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 17h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h (ter. e qua.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h45 (apenas qua.) - 19h15 
(apenas qua.) - 19h (apenas ter.); CINE SERCLA SER-
CLA 6 (dub.): 16h30 (apenas ter.) - 20h (apenas ter. e 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h45 (ape-
nas qua.) - 19h15 (apenas qua.) - 19h (apenas ter.); 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h30 (apenas ter.) 
- 20h (ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (leg.): 
19h30 (apenas ter. e qua.).

ConTInUAçÃo

CorAçÃo dE Fogo (Fireheart. EUA. Dir: Lau-
rent Zeitoun, Theodore Ty. Animação. Livre). Desde 
criança Geórgia só tinha um sonho: se tornar bom-
beira, como o seu pai. Infelizmente, no ano de 1932 
em Nova York, as mulheres não podiam atuar nessa 
profissão. Quando os bombeiros da cidade desapa-
receram misteriosamente, ela vê sua grande chance. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h30 - 16h45 (exce-
to ter.) - 19h15 (exceto ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 13h45 (exceto seg.) - 18h (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h15 - 18h15 
- 20h15 (sem sessões na ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h (apenas qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 (apenas ter.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 14h30 (apenas ter.); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h (apenas qua.); CINE SERCLA 
SERCLA 4 (dub.): 16h15 - 18h15 - 20h15 (sem sessões 
na ter. e qua.).

EdUArdo E mônICA (Brasil. Dir: René Sam-
paio. Romance e Drama. 16 anos). Em um dia atípi-
co, uma série de coincidências levam Eduardo (Ga-
briel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga) em uma 
festa. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, 
apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam 
perdidamente. CENTERPLEX MAG 3: 18h.

ExorCISmo SAgrAdo (The Exorcism of god. 
EUA, México, Venezuela. Dir: Alejandro Hidalgo. Ter-
ror. 16 anos). Um padre (Will Beinbrink) comete um ter-
rível sacrilégio ao ser possuído durante um ritual de 
exorcismo. Dezoito anos depois, as consequências 
de seu pecado voltam para assombrá-lo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 16h15 (dub., exceto ter.) - 18h45 (dub., ex-
ceto ter.) - 21h10 (leg., exceto ter.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 15h45 (exceto ter.) - 18h30 (exceto 
ter.) - 21h (exceto ter.).

HomEm-ArAnHA - SEm VolTA pArA CASA 
(Spiderman - no Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. 
Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter Parker 
(Tom Holland) precisará lidar com as consequên-
cias da sua identidade como aracnídeo ter sido re-

velada pelo Clarim Diário. Incapaz de separar sua 
vida normal das aventuras de ser um super-herói, 
Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumber-
batch) para que todos esqueçam sua verdeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não sai como planeja-
do. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18H (exceto ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto seg. 
e ter.) - 18h (exceto seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h (apenas na 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h (exceto ter. 
e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h (exce-
to ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h 
(apenas na ter.).

A JAUlA (Brasil. Dir: João Wainer. Suspense. 16 
anos). Um ladrão (Chay Suede) entra com facilidade 
no carro de luxo estacionado numa rua pacata, mas, 
ao tentar sair, descobre que está preso em uma arma-
dilha, incomunicável, sem água ou comida. Recai so-
bre ele a vingança que um famoso médico (Alexandre 
Nero) planejou depois de sofrer inúmeros assaltos. 
CENTERPLEX MAG 4: 18h45 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2: 15h45 (exceto ter.).

moonFAll - AmEAçA lUnAr (moonfall. EUA. 
Dir: Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos). Por 
motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e pas-
sa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar 
uma colisão em breve. Uma ex-astrounauta da Nasa 
(Halle Berry) acha que pode resolver essa situação e 
impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de 
seus colegas (Patrick Wilson) acredita nela. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 20h45 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h15 (ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h30 (apenas ter.) - 
17h30 (exceto ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h30 (apenas ter.) - 17h30 (exceto ter. e qua.); 
CINE SERCLA SERCLA 5 (dub.): 20h15 (ter. e qua.).

morTE no nIlo (death on the nile. Reino Uni-
do, EUA. Dir: Kenneth Branagh. Suspense. 14 anos). 
Durante sua viagem de lua de mel pelo Rio Nilo, o 
casal Linnet Ridgeway (Gal Gadot) e Simon Doyle 
(Armie Hammer), convidaram os entes mais queri-
dos para um cruzeiro. Porém, um passageiro é mis-
teriosamente morto e um dos convidados, por coinci-
dência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules 
Poirot (Branagh). CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10  - VIP (leg.): 14h45 (exce-
to ter.) - 17h30 (exceto ter.) - 20h15 (exceto ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h45 (apenas ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA SERCLA 1 (dub.): 15h (exceto 
ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h45 
(apenas ter. e qua.).

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação. 
Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, Buster 

Moon e a galera superam seus limites em uma jor-
nada para convencer o recluso astro a subir aos pal-
cos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 16h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h20 (sáb. e dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h30 (ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h20 (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h20 (ex-
ceto ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
16h30 (ter. e qua.).

SpEnCEr (EUA, Reino Unido, Alemanha, Chi-
le. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12 anos). 
Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) passa o feria-
do do Natal com a família real em Norfolk, Reino Uni-
do. Apesar das bebidas, brincadeiras e comidas em 
que sabe o roteiro, esse final de ano vai ser diferen-
te. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 21h30.

Tô ryCA 2 (Brasil. Dir: Pedro Antônio. Comédia. 
12 anos). Selminha (Samantha Schmütz) está de vol-
ta. Após ficar rica ela paga mais caro em tudo que 
quer e que pode pagar, sem pensar nas consequên-
cias. Mas tudo que é bom dura pouco. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3: 15h - 16h30 - 19h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2: 18h15 (exceto seg. e ter.); 

CINE SERCLA TAMBIÁ 4: 16h (apenas ter.) - 16h30 
(exceto ter. e qua.) - 18h30 (exceto ter. e qua.) - 20h30 
(exceto ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6: 16h 
(apenas ter.) - 18h (apenas ter.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 2: 16h (apenas ter.) - 18h (apenas ter.); CINE 
SERCLA PARTAGE 3: 16h (apenas ter.) - 16h30 (exce-
to ter. e qua.) - 18h30 (exceto ter. e qua.) - 20h30 (ex-
ceto ter. e qua.).

UnCHArTEd: ForA do mApA (Uncharted: dra-
ke’s Fortune. EUA. Dir: Ruben Fleischer. Ação e Aventu-
ra. 12 anos). Baseado em uma das séries de videoga-
me, mostra a primeira aventura de caça ao tesouro do 
jovem Nathan Drake (Tom Holland) com seu parceiro 
Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). CENTERPLEX 
MAG 3: 16h30 (dub.) - 19h (leg.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h15 - 17h (exceto ter.) - 19h45 
(exceto ter.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h (exce-
to ter.) - 17h45 (exceto ter.) - 20h30 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h20 (exceto ter.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE: 13h30 (dub.) - 16h (dub., exce-
to ter.) - 18h30 (dub., exceto ter.) - 21h (leg., exceto ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h - 16h30 (exce-
to ter.) - 19h (exceto ter.) - 21h30 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub., exceto ter.): 14h30 - 17h 
- 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub., ter. e qua.): 
16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub., 
exceto ter. e qua.): 15h - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub., exceto ter. e qua.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub., exceto ter. e qua.): 16h15 - 
18h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub., ter. e 
qua.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 
5 (dub., exceto ter. e qua.): 15h - 19h30

Foto: Divulgação

Robert Pattinson é o Batman no longa homônimo, que tem pré-estreia na próxima semana
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Coletiva de arte naïf com trabalhos inéditos reúne o olhar de três artistas paraibanas para temas antagônicos

Obras refletem Carnaval e pandemia
no celeiro espaço criativo

As artistas plásticas paraiba-
nas Analice Uchôa, Letícia Lucena 
e Patrícia Lucena integram a cole-
tiva de arte naïf Pandemia, Carnaval 
e Utopia, a primeira mostra do ano 
de 2022 que o Celeiro Espaço Cria-
tivo abre hoje, a partir das 18h30, 
na sala de Exposições Contemporâ-
neas instalada em sua sede, no bair-
ro Altiplano, em João Pessoa. O pú-
blico poderá visitar as obras até o 
dia 10 de abril, sempre de segunda 
a sexta, das 8h às 17h, mas seguin-
do o protocolo de segurança de pre-
venção à pandemia da Covid-19, 
como o uso de máscara, álcool em 
gel nas mãos e aferição da tempe-
ratura corporal ao chegar ao local.

A artista Analice Uchôa, por 
exemplo, participará da coleti-
va com seis pinturas. “Três des-
ses quadros são inéditos, que pro-
duzi já em 2022 especificamente 
para essa mostra, no Celeiro Espa-
ço Criativo. Duas telas são sobre o 
Carnaval e a pandemia, das quais 
uma eu intitulei de O Boi, em que 
um boi ocupa todo o espaço do 
quadro e dentro dele coloquei par-
te do bloco Muriçocas do Miramar 
em um caminhão puxando, mas de 
uma forma mais simples, os foliões 
pela rua, além de bumba meu boi e 
a figura do Pierrô. Outra obra nova 
se chama Brincadeira de Criança, ins-
pirada no tema utopia e que retra-
to o cotidiano de crianças se diver-
tindo com o jogo da amarelinha e 
de bicicleta, mas sem estarem usan-
do as máscaras, que é o que gosta-
ríamos que viesse a acontecer. E na 
terceira obra, Foto Pintura, coloquei 

um fotógrafo registrando o cotidia-
no das pessoas dentro de casa”, de-
talhou ela. 

Analice admitiu não ter se senti-
do à vontade para usar a pandemia 
como tema de suas obras. “Ao lon-
go desses quase dois últimos anos, 
eu preferi pintar sobre outros as-
suntos e só decidi pintar inspirada 
na pandemia por sugestão de Ilson 
Moraes, curador da mostra que será 
aberta no Celeiro Espaço Criativo. 
Eu rejeitava pintar sobre a pande-
mia, mas o artista tem que superar 
as coisas e eu superei essa falta de 
vontade”, afirmou ela, acrescentan-
do que as demais telas que vão es-
tar na coletiva foram produzidas 
em anos anteriores à crise sanitá-
ria, a exemplo de Maracatu.

Natural da cidade de Campina 
Grande, Analice Uchôa começou a 
pintar em 1998, a partir de um so-
nho no qual realizava mostra em 
Paris, na França. Além de ter feito 
dezenas de exposições no Brasil e 
em Portugal, também já ilustrou li-
vros infantojuvenis.

Outra convidada para o evento, 
Patrícia Lucena colocará 10 quadros 
na coletiva. Quatro são novos, pro-
duzidos entre dezembro passado 
e janeiro de 2022. “Uma das obras 
inéditas é Baile de Máscaras, na qual 
retrato um baile no qual os foliões 
usam máscaras cobrindo o nariz e a 

boca, mas com distanciamento; ou-
tra é Carnaval no Nosso Quintal, que 
é o retrato de uma festa particular 
no momento em que os festejos car-
navalescos públicos não acontecem 
por causa da pandemia”, informou 
a artista, que iniciou na carreira ar-
tística em 2007.

Patrícia Lucena acrescentou 
que produziu outras duas telas 
inéditas. “Uma é Bloco da Utopia, 
em que retrato tudo aquilo que eu 
gostaria que acontecesse, nesse 
momento, como o fim da fome, da 
violência, do preconceito e o fim 
da própria pandemia. Ou seja, é 
aquele mundo perfeito. E a outra 
é Balaieiro da Banana, que é uma 
homenagem que fiz à pessoa ne-
gra, num resgate da minha infân-
cia, em Campina Grande, quando 
eu via o balaieiro chegar a mi-
nha casa trazendo a feira de ma-
mãe e ficava sentida ao vê-lo car-
regar aquele peso. E também é um 
resgate da pobreza, pois inclui na 
pintura uma criança, filho do ba-
laieiro, vestindo um saco de esto-
pa e que se baseia nos garotos que 
eu via na feira livre da cidade, o 
que me tocava muito”, explicou a 
artista, acrescentando que as de-
mais telas já foram mostradas an-
teriormente, durante a pandemia, 
a exemplo do quadro Mãe de Todas 
as Dores, que expôs virtualmente 
para um museu da cidade de Ma-
gog, no Canadá, por meio de con-
vênio firmado pelo Festival Inter-
nacional de Arte Naïf (Fian), que 
acontece no Município de Guara-
bira, com a entidade estrangeira. 

A terceira artista que participa-
rá da exposição coletiva é Letícia 
Lucena, natural da capital parai-
bana, que se considera autodidata, 
mas herdou do pai, José Lucena, o 
gosto pela pintura, a qual considera 
o seu refúgio espiritual, como tam-
bém uma forma de resgatar a cul-
tura paraibana e, assim, viver me-
lhor em meio aos conflitos sociais.

“Para mim é uma satisfação e, 
também, um desafio participar 
desta grande exposição, pois, fa-
lar da pandemia, utopia e Carna-
val mexe com vários sentimentos, 
abrangendo dores, alegrias e so-
nhos de muitos”, confessou Letí-
cia Lucena, que iniciou na carrei-
ra por meio do seu pai, o também 
artista plástico José Lucena.

De acordo com Letícia, algu-
mas telas são inéditas, abrangendo 
o tema tratado pelo evento. “Tive 
minhas dificuldades na inspira-
ção, tendo em vista todos os acon-
tecimentos recentes da pandemia, 
algumas perdas familiares e frater-
nais, mas também trouxe esperan-
ça, pois podemos nos reunir nova-
mente com todos os cuidados, nos 
reaproximando com intuito cultu-
ral, trazendo novos trabalhos e re-
vendo antigos amigos, celebrando 
o Carnaval”, desabafa ela, acrescen-
tando que os temas abordados em 
suas pinturas para a coletiva “vão 
do cangaço até o imaginativo per-
feito da pandemia”.

O curador do Celeiro Espaço 
Criativo, Ilson Moraes, observou 
que “a exposição não vai estar liga-
da à questão mais crucial da pan-
demia, se vai ter Carnaval, ou não, 
mas, isto sim, ao olhar subjetivo 
das artistas”.

Embora reconheça que o mo-
mento atual é difícil, diante das in-
certezas do dia a dia, Moraes afir-
mou que a coletiva busca passar 
outra mensagem ao público. “Mes-
mo diante desta situação sombria, 
essas artistas aceitaram o desafio 
de fazer esta mostra, trazendo para 
a arte naïf temas antagônicos como 
o Carnaval e a pandemia, mas que 
é possível superar com leveza, atra-
vés das cores vibrantes e linhas sin-
gelas, os problemas. A exposição 
trata de vida, e não de morte”, dis-
se o curador.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Opostos
Apesar do momento 
atual difícil devido 
à crise sanitária, as 

artistas naïf aceitaram 
o desafio de retratar 

temas antagônicos como 
o Carnaval e a pandemia
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Em ‘O Boi’, Analice Uchôa apresenta 
o bloco Muriçocas do Miramar, foliões, 
bumba meu boi e a figura do Pierrô

‘Carnaval dos Mascarados’, de Letícia 
Lucena: temas “vão do cangaço até o 
imaginativo perfeito da pandemia”

Artista Patrícia Lucena participa 
da mostra coletiva com 10 obras, 
incluindo ‘Encantos da Paraíba’
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O Diário Oficial do Es-
tado (DOE) publicou, on-
tem, o edital de licitação 
para execução das obras 
da Estação Elevatória de 
Esgotos e do respectivo 
emissário, componentes 
do Sistema de Esgotamen-
to Sanitário da cidade de 
João Pessoa. Serão benefi-
ciados mais de um milhão 
de habitantes da capital, de 
Cabedelo e de Bayeux. 

 A obra objetiva a me-
lhoria operacional do sis-
tema existente; melhoria 
da qualidade dos efluen-
tes lançados do corpo re-

ceptor – Estuário do Rio 
Paraíba, com a ampliação 
da Estação de Tratamen-
to de Esgotos do Baixo Pa-
raíba; ampliação das gran-
des Estações Elevatórias 
de Esgotos de João Pessoa 
e respectivo emissário de 
recalque; reduzir o con-
sumo de energia elétrica 
do Sistema; diminuir a va-
zão efluente e os extrava-
samentos do Coletor Geral 
3, que segue por gravidade 
entre a Avenida Rui Car-
neiro e a Estação Elevató-
ria da Beira Rio.

 A abertura dos enve-

lopes das empresas inte-
ressadas em participar do 
edital  de licitação da obra 
ocorrerá às 10h, do dia 19 
de abril de 2022. Mais in-
formações podem ser ob-
tidas por meio da Comis-
são Especial de Licitação 
da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 
Ambiente (CEL PSHPB - 
BIRD, da SEIRHMA), na 
Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n – DER - Tor-
re - João Pessoa/PB - CEP: 
58.040-300 e pelo telefone: 
(83) 3133-1258, de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 
12h e das 14h às 16h30 ou 
pelo e-mail: cel@seirhma.
pb.gov.br. 

 O aviso e o edital es-
tão disponíveis no site da 
Seirhma: https://paraiba.
pb.gov.br/diretas/secreta-
ria-de-infraestrutura-dos
-recursos-hidricos-e-do-
meio-ambiente/arquivos/
edital-do-pshpb . 

 A obra faz parte do 
Projeto de Segurança Hí-
drica da Paraíba (PSHPB), 
que será executada com re-
cursos do contrato assina-
do no dia 2 de dezembro 

de 2020 pelo governador 
João Azevêdo e o Banco 
Mundial (BM), no valor de 
aproximadamente US$ 127 
milhões. Além disso, os in-
vestimentos irão permitir a 
execução da obra do Siste-
ma Adutor Transparaíba, 
a reestruturação da Com-
panhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) e da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa), bem 
como o reordenamento do 
esgoto de João Pessoa, am-
pliando a capacidade de 
tratamento da Cagepa na 
capital.

A Paraíba ganhou mais 
um pré-candidato ao Sena-
do Federal. O Partido Repu-
blicano Trabalhista Brasilei-
ro (PRTB), anunciou, ontem, 
a pré-candidatura do pastor 
Sérgio Queiroz, a vaga do 
estado a Câmara Alta, nas 
eleições deste ano.

Em entrevista à impren-
sa, ontem, o pré-candida-
to disse que o sistema atual 
que rege as eleições no Bra-
sil está atrasado, se compa-
rado a de outras nações de 
regime democrático. Ele dis-

se que, em outros países os 
candidatos não são obriga-
dos a ter um partido político 
para poderem lançar uma 
candidatura a qualquer car-
go que seja. 

“O sistema não me dá 
esperanças de mudanças, 
quem quer que seja que vai 
ocupar as cadeiras. Um sis-
tema que precisa ser mais 
contido e autocontido. Um 
sistema que ainda não per-
mite candidaturas avulsas 
no Brasil, onde apenas 10 a 
12% das grandes democra-

cias do mundo não permi-
tem candidaturas avulsas. 
Isso me dá uma ira santa. 
Em saber que países como 
a França, que é baluarte da 
revolução, elegeu Macron 
como candidato avulso, por 
que não no Brasil? Essa in-
dignação com o sistema, a 
falta de critério na distri-
buição de emendas parla-
mentares impositivas, tudo 
isso me inquieta. É muito 
difícil que eu mude, mas eu 
vou pelo menos para gritar, 
para dizer que eu não me 

conformo com isso, e que 
muita gente não se confor-
ma com o sistema que te-
mos hoje. Partidos são mal 
necessários na configuração 
atual. Partidos não são ruins 
em si, mas quando a gente 
tem a possibilidade de can-
didaturas avulsas, os par-
tidos brigam por seus fun-
dos. Quem não tem fundos, 
mas tem história, tem voz, 
pode tentar, à sua maneira, 
o que muitas não entendem 
ser a única.”, explicou o pas-
tor Sérgio Queiroz.

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, por unanimida-
de, durante sessão híbri-
da de ontem, projeto de lei, 
que cria a Política Estadual 
de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 
A autoria da propositura 
foi do deputado Anderson 
Monteiro (PSC). Os parla-
mentares também foram 
favoráveis à instituição da 
Política Estadual de Enfren-

tamento ao Assédio e à Vio-
lência Política Contra Mu-
lheres.

 O projeto do deputado 
Anderson Monteiro propõe 
a participação da comuni-
dade na formulação de polí-
ticas públicas voltadas para 
as pessoas com transtorno 
do espectro autista e o con-
trole social da sua implan-
tação, acompanhamento e 
avaliação. Para o parlamen-
tar, será necessário também 
o estímulo à inserção da 

pessoa com transtorno do 
espectro autista no merca-
do de trabalho, observadas 
as peculiaridades da defi-
ciência e as disposições da 
Lei federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

 “Dados do Center of 
Deseases Control and Pre-
vention (CDC), dos Estados 
Unidos, divulgados pela 
Revista Espaço Aberto, da 
USP, apontam que existe 
um caso de autismo para 

cada 110 pessoas no mun-
do. A falta de conhecimen-
to da sociedade sobre o que 
é o autismo, dentro de todo 
o seu espectro, bem como 
a ausência de políticas pú-
blicas consolidadas para in-
clusão e terapias para pes-
soas com autismo ainda são 
os principais desafios das 
famílias. Com base nesse 
número, estimasse que o 
Brasil tenha cerca de 2 mi-
lhões de autistas”, afirmou 
o deputado.

A Comissão Especial 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 122/15), 
que proíbe a criação de no-
vas despesas para os mu-
nicípios sem a indicação 
de fonte de recursos, apro-
vou, na última terça-fei-
ra o relatório da propos-
ta. O texto do relatório foi 
aprovado sem alterações e 
agora aguarda para que a 
proposta seja apreciada no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados

Segundo o  presiden-
te da Federação das Asso-
ciações dos Municípios Pa-
raibanos (Famup), George 
Coelho, que comemorou 
a decisão, a matéria é uma 
das mais importantes na 
pauta municipalista.

A proposta cria os pa-
rágrafos 6º e 7º no artigo 
167 da Constituição Fede-
ral e proíbe a imposição e 
transferência, por lei, de 
qualquer encargo finan-
ceiro decorrente da pres-
tação de serviço público 
para Municípios, Estados 
e Distrito Federal. Ela proí-
be também a criação ou 
aumento de despesa que 
não conste na Lei Orça-
mentária Anual, ou pro-
posta de Lei Orçamentá-
ria Anual, enviada pelo 

Executivo. 
Na opinião de George 

Coelho, agora os prefeitos 
poderão se planejar me-
lhor, além de trabalhar de 
forma cooperativa com a 
União, sem imposição de 
demandas ou de progra-
mas que exijam gastos dos 
municípios. 

“A PEC é muito impor-
tante, pois vai garantir 
mais segurança aos ges-
tores, que só executarão 
ações que possuírem o re-
curso disponível. É uma 
vitória para o municipa-
lismo, pois nos mobili-
zamos para atender essa 
demanda e ainda não aca-
bou, pois ela irá ao Plená-
rio e precisará do apoio 
da nossa bancada parai-
bana. Seguimos lutando”, 
comentou.

“É muito 
comum que 
um candidato 
a presidente 
possa ter 
mais de um 
palanque no 
mesmo estado

Carlos Siqueira

PRTB

diReiTos

Sérgio Queiroz quer disputar o Senado

ALPB aprova proteção para autistas

Serão beneficiados mais de um milhão de habitantes da capital, de Cabedelo e de Bayeux, de acordo com o projeto

Sai edital de licitação de obras em JP
esgoTamenTo saniTáRio

O Partido Socialista Bra-
sileiro preparou uma gran-
de festa para recepcionar a 
volta do governador João 
Azevêdo. O evento que 
acontece, hoje, às 10h, na 
casa de recepções Maison 
Blu’nelle, em João Pessoa, 
terá a presença dos políti-
cos mais expressivos da le-
genda no país. Entre eles 
o presidente da executiva 
nacional do partido, Car-
los Siqueira, que está desde 
ontem na capital paraiba-
na, o governador de Per-
nambuco, Paulo Câmara, 
e o prefeito de Recife, João 
Campos, além de vários de-
putados federais da Paraí-
ba e de outros estados. 

Os deputados federais 
pelo PSB que confirmaram 

presenças foram o carioca 
Alessandro Molon, a baia-
na Lídice da Mata, o ama-
paense Camilo Capiberibe 
e o cearense Denis Bezerra. 
Todos estarão entre os par-
lamentares no evento, de 
hoje, da filiação do gover-
nador João Azevêdo.

Quem já está em João 
Pessoa desde ontem é o pre-
sidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira. Em entre-
vista a uma emissora de rá-
dio, ele disse que o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) vai receber apoio 
dos socialistas paraibanos, 
independente da formação 
de uma federação entre as 
duas siglas, PT e PSB, para 
as eleições deste ano.

“Essa questão da fede-

Data
 A abertura dos 

envelopes das empresas 
interessadas em 

participar do edital  
de licitação da obra 

ocorrerá às 10h do dia 19 
de abril de 2022

PSB prepara grande festa para retorno do governador
filiação

ração não tem nada a ver 
com o apoio ou não apoio 
a Lula. Nós estaremos com 
o presidente com federa-
ção ou sem federação. Se 

não houver federação, va-
mos fazer uma coligação 
nacional e todos os nossos 
governadores e candidatos, 
que são muitos, estarão to-

dos na campanha de Luís 
Inácio Lula da Silva para a 
sua terceira eleição”, confir-
mou Siqueira.

Ele acrescentou que é 
normal um candidato a 
presidente da República 
tenha mais de um palan-
que em qualquer estado do 
país. E ele confirmou que 
na Paraíba não será dife-
rente e espera que o maior 
palanque paraibano para 
Lula, seja do PSB.

“É muito comum que 
um candidato a presidente 
possa ter mais de um pa-
lanque no mesmo estado. 
Se for o caso da Paraíba, 
não será nada de anormal. 
O que eu sei é que o palan-
que do PSB e de João Aze-
vêdo será o maior de Lula 

na Paraíba, isso eu tenho 
certeza”, ressaltou o diri-
gente.

João Azevêdo volta ao PSB em solenidade hoje em João Pessoa

Foto: Secom-PB

novas desPesas

Famup destaca aprovação 
de PEC que proíbe gastos

n 

Texto do 
relatório foi 
aprovado sem 
alterações e 
agora aguarda 
apreciação 
pelo Plenário 
da Câmara
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A Justiça Eleitoral co-
memora hoje 90 anos de 
existência. Ao longo dessas 
nove décadas muitos fo-
ram os avanços que o país 
pôde presenciar no Códi-
go Eleitoral, a votação de 
mulheres e negros até a 
mais recente autorização 
para jovens a partir de 16 
anos exercerem a cidada-
nia através do voto. 

Criada em 1932 com o 
intuito de dar transparên-
cia ao processo de escolha 
de representantes e aper-
feiçoar o sistema eleitoral 
do país, a Justiça Eleito-

Opção
Cidadãos 

também votaram 
referendo sobre o 
Parlamentarismo 

no Brasil

Em nove décadas, o voto da mulher, dos negros, dos jovens e a urna eletrônica são marcos do avanço da cidadania

Justiça eleitoral chega aos 90 anos
voz do povo

O dia 24 de fevereiro marca o 
aniversário de noventa anos da 
edição do primeiro Código Eleitoral 

Brasileiro, o mesmo dia de promulgação da 
Constituição Republicana de 1891. Assinado 
no Governo Provisório do Sr. Getúlio Vargas, 
em 1932, o Código vigorou por pouco tempo 
sendo sucedido pela Lei nº 48, de 1935, pelo 
Decreto-Lei nº 7.586, de 1945, que vigeu até a 
Lei nº 1.164, de 1950 e, finalmente, pelo atual 
texto de julho de 1965, a Lei nº 7.437. 

O Código Eleitoral de 1932 significou 
o sepultamento das eleições a bico de 
pena que marcaram a República Velha. 
Iniciava, então, uma nova Era do Direito 
Eleitoral no País. Em homenagem ao gaúcho 
Francisco de Assis Brasil, presidente da 
subcomissão responsável pela elaboração, 
ficou conhecido como “Código Assis Brasil. 
A alcunha não fazia jus à realidade. A maior 
tarefa coube aos juristas João Crisóstomo 
da Rocha Cabral e Mário Pinto Serva. Além 
disso, a subcomissão foi ampliada e a ela 
se somaram outros grandes juristas como 
Prado Kelly e Sampaio Dória. Os críticos 
de Assis Brasil consideravam o anteprojeto 
da subcomissão um plágio da lei eleitoral 
uruguaia de 7 de janeiro de 1924 – a Lei do 
Registro Cívico Nacional. 

Considerado revolucionário para a 
época, o novo diploma legal criou a cabina 
indevassável, para a garantia ao voto 
secreto; universalizou o sufrágio, para 
alcançar as mulheres até então excluídas (à 
exceção das potiguaras que, desde uma lei 
estadual de 1927 no Rio Grande do Norte, 
detinham capacidade política); adotou o 
sistema proporcional, para possibilitar, 
às minorias, o acesso aos cargos eletivos; 
inovou ao criar a representação classista e a 
Justiça Eleitoral. O Código ainda centralizou 
na União a competência para legislar sobre 
Direito Eleitoral. Antes, os Estados estavam 
autorizados a regular as condições e o 
processo de eleições para os cargos eletivos 
estaduais e municipais. 

Ao Tribunal Superior Eleitoral o Código 
Eleitoral concedeu amplas atribuições. 
Concentrou em torno deste novo Tribunal 
poderes que, por Montesquieu, deveriam 
ser exercidos por outros órgãos. Pelo “O 
Espírito das Leis”, a função regulamentar da 
Lei Eleitoral e a administração das eleições 
deveriam ser matérias afetas ao Poder 
Executivo.

Esta legislação também deu poder ao 
TSE e aos Tribunais Regionais Eleitorais 
para responderem consultas sobre matéria 
eleitoral feitas por autoridades federais 
ou estaduais e por partidos políticos. 
A exigência, no entanto, era que as 
consultas fossem formuladas em tese e 
sem descambar para casos concretos. Essa 
inovação significou um fenômeno estranho 
e de confrontação à Teoria da Separação 
de Poderes. Um tribunal poderia, agora, 
responder a questões teóricas, distantes de 
sua típica função de julgar. 

Apesar de alguns senões, o Código 
Eleitoral de 1932 é produto do seu tempo. 
Um produto das circunstâncias históricas 
de um país que acabara de experimentar 
uma revolução. Pode não ter conseguido 
acabar a corrupção e a fraude eleitorais 
que campearam durante o regime decaído 
(promessa da Aliança Liberal, 1930), 
mas serviu para apontar a nova ordem, 
calcada no lema “Justiça e Representação”. 
Legitimada, dois anos depois, pela 
Constituição Federal de 16 de julho de 1934.

Transcorridos essas nove décadas desde 
o seu surgimento, mesmo carregando as 
mudanças até chegar ao seu formato atual, 
de 1965, o Código Eleitoral Brasileiro, este 
senil senhor que hoje anda amparado por 
muletas de resoluções e decisões da Justiça 
Eleitoral que ele criou, roga por atualizações 
que respondam aos novos desafios da 
Democracia Brasileira e dos inusitados meios 
de comunicação e propaganda eleitoral.

Renato 
  César Carneiro

Professor de Direito Eleitoral da UFPB

Um distinto 
cidadão de 90 anos

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

A urna eletrônica tornou a apuração mais rápida e segura, garantindo que o resultado corresponda à vontade do eleitor

Foto: Agência Brasil

ral esteve à frente de 12 
eleições presidenciais dire-
tas, realizadas entre 1945 e 
2018. Nos anos de vigência 
do Regime Militar (1964-
1985), as eleições presiden-
ciais eram indiretas, sem 
participação desta justiça 
especializada.

Além disso, ao longo 
dessas nove décadas, cida-
dãs e cidadãos foram cha-
mados às urnas para se fa-
zerem ouvir em relação a 
leis ou atos administrativos 
que interessavam a toda a 
população. Por exemplo, 
em 1963, o povo se pronun-
ciou em um referendo con-
tra a emenda constitucio-
nal que havia instituído o 

regime parlamentarista no 
Brasil, logo após a posse de 
João Goulart na Presidên-
cia da República.

Também em um refe-
rendo, a população rejeitou, 

Criada durante a Era 
Vargas (1930-1945), a Justiça 
Eleitoral surgiu com o Có-
digo Eleitoral de 1932 como 
resposta ao anseio popular 
pela moralização do pro-
cesso eleitoral brasileiro, 
que precisava da realização 
de eleições confiáveis e pas-
síveis de fiscalização. 

Mas  somente depois do 
colapso do Estado Novo 
que a democracia foi res-

tabelecida no país. A forte 
oposição política e diversos 
setores – incluindo a alta 
cúpula militar - e a iminen-
te vitória de nações demo-
cráticas na Segunda Guer-
ra Mundial pressionaram 
Getúlio Vargas a dar iní-
cio ao processo de abertu-
ra política.

A Justiça Eleitoral foi 
restabelecida pelo Códi-
go Eleitoral de 1945, conhe-

cido como Lei Agamenon 
Magalhães (Decreto-Lei nº 
7.586/1945, após oito anos 
de extinção). O decreto res-
gatou grande parte das atri-
buições que a JE possuía em 
1932 e a estruturou com o 
Tribunal Superior Eleito-
ral, um Tribunal Regional 
Eleitoral para cada Estado 
e Distrito Federal e juízos 
eleitorais onde houver co-
marcas.

A primeira eleição pre-
sidencial, organizada pela 
Justiça Eleitoral, ocorreu no 
dia 2 de dezembro de 1945 
com a escolha do general 
Eurico Gaspar Dutra como 
chefe do Executivo brasi-
leiro. Ele recebeu 3.235.530 
votos e se manteve na fun-
ção até 1951, sendo sucedi-
do por Getúlio Vargas, que 
voltou ao poder legitima-
mente eleito.

Um dos avanços mais im-
portantes a partir do Código 
Eleitoral de 1932 foi a insti-
tuição do voto feminino (ar-
tigo 2º), uma conquista de 
mulheres pioneiras, que lu-
taram pelo direito ao voto e 
por uma maior presença fe-
minina nas instâncias de po-
der e na política. Estatísticas 
divulgadas pelo TSE mos-
tram que, de todos os filiados 
a partidos políticos no Brasil, 
47,72% são mulheres. 

No entanto, foi apenas 
no Código de 1965 que efe-
tivamente ocorreu a equi-
paração entre mulheres e 
homens dentro do proces-
so eleitoral. Isso porque, até 
aquele ano, havia uma dis-
tinção entre homens e mu-
lheres quanto ao alistamen-
to eleitoral. Desde o Código 
Eleitoral de 1932, as mulhe-
res podiam votar, mas so-
mente as que exerciam uma 
função remunerada eram 

obrigadas a se alistar.
O Código de 1965 tor-

nou o voto obrigatório para 
homens e mulheres; esta-
beleceu garantias para as-
segurar o livre exercício do 
voto; disciplinou as atribui-
ções dos juízes eleitorais 
de cada municipalidade e 
criou a Corregedoria-Geral 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) para fortalecer a 
ação uniformizadora da Jus-
tiça Eleitoral em todo o país, 

entre outras inovações.

Voto a partir dos 16 anos
Até o ano de 1988 os jo-

vens de a partir de 16 anos 
não tinham o direito de vo-
tar. Essa foi uma conquista 
dos jovens da época, em 2 de 
março daquele ano. A Con-
quista veio com uma emen-
da aprovada pelos deputa-
dos constituintes com 355 
votos, ante 98 contrários e 
38 abstenções.

O ano de 1996 representa 
um marco na história da mo-
dernização das eleições no 
país. Naquele ano, 32 milhões 
de eleitoras e eleitores de 57 
municípios (das capitais e das 
cidades com eleitorado supe-
rior a 200 mil) passaram a vo-
tar nas 74 mil urnas eletrôni-
cas que estavam disponíveis 
em um terço das seções elei-
torais do país. Estava dada a 
largada para o fim da era do 

voto em papel e o início da 
era do voto digital. E a tran-
sição foi rápida, porque todo 
o eleitorado brasileiro passa-
ria a votar por meio das ur-
nas eletrônicas já nas Eleições 
Municipais de 2000.

O nome inicial do equipa-
mento foi Coletor Eletrônico 
de Votos (CEV). O projeto da 
urna, totalmente desenvolvi-
do e monitorado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 

teria que respeitar algumas 
premissas básicas: padroni-
zação, segurança, ser intuiti-
vo, adesão à legislação brasi-
leira, ser interativo, ter custo 
reduzido, ter fácil logística, 
ter perenidade e autonomia.

A urna eletrônica asso-
ciou tela, teclado e CPU em 
um só equipamento, com te-
clado similar ao de um tele-
fone digital justamente para 
permitir que a pessoa analfa-

beta e o deficiente visual pu-
dessem utilizar a urna sem 
dificuldades.

Segundo a Justiça Eleito-
ral, a urna eletrônica foi cria-
da para modernizar o pro-
cesso de votação, apuração, 
totalização e divulgação dos 
resultados das eleições, afas-
tando a intervenção humana 
de cada etapa desse processo, 
o que eliminou a possibilida-
de de fraude nas eleições.

Criação foi na era de Getúlio Vargas

Participação feminina nas votações

Urna eletrônica: confiança e rapidez

em 2005, a alteração do Es-
tatuto do Desarmamento, 
que proibia a comerciali-
zação de armas e munição 
no país, salvo em casos es-
pecíficos expressos em lei.

Já em 1993, cidadãs e 
cidadãos foram às urnas 
para escolher, em plebis-
cito, a forma e o regime de 
governo que vigorariam 
no país: república ou mo-
narquia; e presidencialis-
mo ou parlamentarismo. A 
realização desse plebiscito 
cumpriu um dispositivo 
da Constituição Federal de 
1988 que fazia referência a 
outro, constante da Cons-
tituição Federal de 1891, a 
primeira da República.
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O Governo Federal anun-
ciou a criação da carteira na-
cional de identidade unificada 
em todo o país. A medida cons-
ta de decreto assinado na tarde 
de ontem pelo presidente Jair 
Bolsonaro, durante cerimônia 
no Palácio do Planalto.

O novo RG usará o número 
do Cadastro Nacional de Pes-
soa Física (CPF) como identi-
ficação única dos cidadãos. A 
emissão da carteira será gratui-
ta, e os institutos de identifica-
ção terão prazo até 6 de março 
de 2023 para se adequar à mu-
dança. O decreto entrará em vi-
gor no dia 1º de março.

Segundo o governo, os do-
cumentos continuarão sen-
do emitidos pelos órgãos es-
taduais, como secretarias de 
Segurança Pública, mas terão 
o mesmo formato e padrão de 
emissão. Ao receber o pedido 
do cidadão, os órgãos estaduais 
de registro civil validarão a 
identificação pela plataforma 
do governo federal, o Gov.br. 
Além do documento físico emi-
tido em papel, os cidadãos po-
derão acessar a nova identida-
de no formato digital. 

“Gradativamente, deixa-
remos de ter uma carteira de 
identidade para cada estado. 
São 26 estados e o Distrito Fe-
deral, cada um com sua car-
teira. Isso vai acabar. Haverá 
uma identificação única do ci-
dadão”, destacou o ministro 
Luiz Eduardo Ramos, da Se-
cretaria-Geral da Presidência 
da República.

Segurança
O novo documento é con-

siderado mais seguro porque 
permitirá a validação eletrôni-
ca de sua autenticidade por QR 
Code, inclusive offline.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson 
Torres, lembrou que, da forma 
como está hoje, os cidadãos po-
deriam ter até 27 documentos 
de identidade com números di-
ferentes emitidos pelas unida-
des da federação, o que facilita-
va a prática de diversas fraudes 
e crimes. “A gente avança para 
um novo tempo de controle, de 
seriedade e de tranquilidade da 
população brasileira”, afirmou.

Com a mudança, caso um ci-
dadão emita nova carteira na-

cional de identidade em uma 
unidade da federação diferen-
te, o documento já vai contar 
como segunda via, uma vez 
que estará vinculado ao núme-
ro do CPF. Caso a pessoa que 
solicita a identidade não tenha 
ainda o CPF, o órgão de identi-
ficação local faz de imediato a 
inscrição dela, seguindo as re-
gras estabelecidas pela Recei-
ta Federal.

Validade
Quando estiver disponível, 

o novo RG terá validade de 10 
anos. Os documentos atuais de 
cidadãos com idade até 60 anos 
serão aceitos por até 10 anos. 
Para os maiores de 60 anos, o 
RG antigo continuará valendo 
por tempo indeterminado. 

O governo também desta-
cou que a nova carteira nacio-
nal de identidade passará a ser 
documento de viagem, por cau-
sa da inclusão do código no pa-
drão internacional, que pode 
ser lido por equipamento. Tra-
ta-se do código MRZ, o mesmo 
usado em passaportes.

O ministro Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), decidiu que juízes e 
membros do Ministério Públi-
co não podem ser enquadra-
dos no crime de prevaricação 
por atos praticados no exercí-
cio do cargo.

O crime de prevaricação é 
descrito no Código Penal como 
‘retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposi-
ção expressa de lei, para satis-
fazer interesse ou sentimento 
pessoal’.

A decisão foi tomada em 
uma ação movida pela Asso-
ciação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Co-
namp). A entidade diz que a 
previsão viola a independên-
cia funcional de magistrados, 
promotores e procuradores.

Toffoli afirmou que a me-
dida é necessária para ‘preser-
var a intangibilidade da auto-
nomia e independência dos 

membros do Poder Judiciário e 
do Ministério Público no exer-
cício de suas funções’.

“A Constituição Federal as-
segura a autonomia e a inde-
pendência funcional ao Po-
der Judiciário e do Ministério 
Público no exercício do seu 
mister, sendo, portanto, uma 
prerrogativa indeclinável, que 
garante aos seus membros a 
hipótese de manifestarem po-
sições jurídico-processuais e 
proferirem decisões sem ris-
co de sofrerem ingerência ou 
pressões político-externas”, 
escreveu.

Em sua decisão, o minis-
tro observou que magistrados 
e de membros do Ministério 
Público ainda podem ser res-
ponsabilizados se agirem ‘com 
dolo ou fraude sobre os limi-
tes éticos e jurídicos de suas 
funções’.

O presidente da Conamp, 
Manoel Murrieta, disse que a 
decisão ‘reforça segurança ju-
rídica’ e ‘reafirma a garantia 
das prerrogativas profissio-
nais’ da classe

A mudança dificulta os 
planos da cúpula da CPI da 
Covid, que vinha cogitando a 
abertura de uma investigação 
contra o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, por 
‘omissão’ diante da falta de 
posicionamento sobre as su-
gestões de indiciamento feitas 
pela comissão parlamentar. A 
pressão aumentou nos últimos 
dias, depois que o PGR pediu 
o arquivamento de três inves-
tigações que atingem o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).

Novo RG usará o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) como identificação única dos cidadãos

Governo lança carteira de identidade
Por decreto

n 

Os 
documentos 
continuarão 
sendo 
emitidos 
pelos órgãos 
estaduais, 
como 
Secretarias 
de Segurança 
Pública, 
mas terão 
o mesmo 
formato e 
padrão de 
emissão

Pedro Rafael Vilela 
Agência Brasil

Validade
Quando estiver 

disponível, o novo RG 
terá validade de 10 anos. 

Os documentos atuais 
de cidadãos com idade 

até 60 anos serão aceitos 
por até 10 anos. Para os 
maiores de 60 anos, o 
RG antigo continuará 

valendo por tempo 
indeterminado

Juiz e procurador não podem ser 
enquadrados por prevaricação

decisão de toffoli

Cerimônia de assinatura do decreto que cria a nova identidade foi realizada no Palácio do Planalto

Rayssa Motta 
Agência Estado

STJ suspende julgamento sobre 
cobertura dos planos de saúde

vista do Processo

Câmara aprova PEC que transfere 
os terrenos de marinha ocupados

em Primeiro turno

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) suspendeu mais 
uma vez o julgamento so-
bre a obrigatoriedade de que 
planos de saúde paguem tra-
tamentos e remédios fora da 
lista da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 
A votação foi suspensa on-
tem, após um pedido de vis-
ta pelo ministro Ricardo Vil-
las Bôas Cueva.

O STJ julgava recursos 

que poderiam restringir a 
cobertura de planos de saú-
de. Pacientes e grupos de 
mães de crianças com defi-
ciência, que acompanhavam 
a votação desde o início da 
tarde, temiam que a decisão 
levasse a uma interrupção 
de tratamentos caros conce-
didos por via judicial.

Tratamento
O julgamento visa a defi-

nir se a lista de tratamentos e 
remédios coberta pelos pla-
nos, estabelecida pela ANS, é 

exemplificativa ou taxativa.
Na interpretação exem-

plificativa, a lista de pro-
cedimentos cobertos pelos 
planos contém alguns itens, 
mas as operadoras também 
devem atender outros que 
tenham as mesmas finali-
dades, se houver justifica-
tiva clínica do médico res-
ponsável.

Já no caso da interpreta-
ção taxativa, os itens descri-
tos no rol seriam os únicos 
que poderiam ser exigidos 
aos planos. 

A Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira (22), 
em primeiro turno, a Propos-
ta de Emendas à Constituição 
(PEC) 39/11, que transfere a 
estados e municípios os ter-
renos de marinha ocupados 
pelo serviço público desses 
governos. Foram 377 votos 
favoráveis, 93 contra e uma 
abstenção. Pela proposta, se-
rão repassadas para os en-
tes federativos as áreas pró-

ximas ao mar, no limite de 
faixa de terra de 33 metros 
ao longo de toda a costa bra-
sileira, que tiverem terrenos 
edificados que abriguem pré-
dios públicos. 

A proposta diz que a 
União ficará apenas com as 
áreas não ocupadas, aque-
las abrangidas por unidades 
ambientais federais e as uti-
lizadas pelo serviço público 
federal, inclusive para uso 
de concessionárias e permis-
sionárias, como para instala-
ções portuárias, conservação 

do patrimônio histórico e cul-
tural, entre outras.

O texto aprovado, de au-
toria do relator, Alceu Mo-
reira (MDB-RS), prevê ainda 
a transferência da titularida-
de do terreno para ocupantes 
particulares, mediante pa-
gamento. Além disso, a PEC 
também proíbe a cobrança 
de laudêmio, uma taxa paga 
por proprietários de terras 
aos donos do terreno toda 
vez que há uma transação 
imobiliária em terrenos de 
marinha.

Júlia Marques 
Agência Estado

Luciano Nascimento 
Agência Brasil 

Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

n 

O ministro 
observou que 
magistrados e  
membros do MP 
ainda podem ser 
responsabilizados 
se agirem ‘com 
dolo ou fraude 
sobre os limites 
éticos e jurídicos 
de suas funções’
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Tropas
O governo da 
Rússia reuniu 

cerca de 190 mil 
soldados ao longo 
das fronteiras com 

a Ucrânia

A Ucrânia declarou 
Estado de Emergência e 
começou a mobilizar re-
servistas ontem, pedin-
do a seus cidadãos que 
deixem imediatamen-
te a Rússia por causa de 
uma crescente ameaça 
de guerra. O presidente 
ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, vinha adiando 
a mobilização de tropas 
e outras medidas emer-
genciais, temendo que o 
pânico pudesse causar 
mais danos à economia. 
Mas em um discurso te-
levisionado na terça-fei-
ra  (22) em Kiev, ele dis-
se que as ameaças russas 
à soberania da Ucrânia o 
estavam forçando a cha-
mar reservistas para o 
serviço ativo e a mobi-
lizar membros das re-
cém-criadas brigadas de 
defesa territorial para 
exercícios.

Zelensky disse que 
a Ucrânia não realizará 
uma mobilização geral de 
civis, instando-os a conti-
nuar a vida normal. ”Es-
tamos certos de nós mes-
mos, estamos certos em 
nosso país, estamos cer-
tos de nossa vitória”, dis-
se. “Estamos aqui para 
superar, não para chorar”, 
acrescentou.

O conselheiro de se-
gurança nacional de Ze-
lensky, Oleksiy Danilov, 
informou que a convoca-
ção de reservistas envol-
veria inicialmente 36 mil 
militares com experiência 
em combate. Os militares 
permanentes do país so-
mam cerca de 200 mil sol-
dados uniformizados.

A Rússia reuniu cer-
ca de 190 mil soldados 
ao longo das fronteiras 
com a Ucrânia. O pre-
sidente russo, Vladimir 
Putin, reconheceu, no 
início desta semana, a in-
dependência de Donetsk 

Governo convoca reservistas e pede a ucranianos que deixem a Rússia por causa da crescente ameaça de conflito

Estado de emergência na Ucrânia
ameaça de guerra

Alterações climáticas e Al-
terações climáticas e mudanças 
no uso da terra tornam os incên-
dios florestais mais frequentes e 
intensos, com aumento previs-
to de até 50% até o fim do sécu-
lo, alerta relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas.

De acordo com especialistas 
que elaboraram o documento do 
Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma), 
com sede em Nairobi, até o Árti-
co, praticamente imune, enfren-
ta risco crescente de incêndios 
florestais.

Segundo o levantamento di-
vulgado ontem a crise climática 
e a mudança no uso da terra re-
sultarão em aumento global de 
incêndios extremos de até 14% 
em 2030, 30% até o final de 2050 
e 50% até o fim do século.

“Os relâmpagos e o descui-
do humano sempre causaram 
incêndios descontrolados, mas 
as mudanças climáticas causa-
das pela atividade humana, as 
mudanças no uso da terra e a 
má gestão da terra e das florestas 
fazem com que o fogo encontre 
com mais frequência as condi-
ções certas para ser destrutivo”, 
diz o estudo, que contou com a 
participação do centro ambien-
tal norueguês Grid-Arendal.

“Os incêndios florestais 

queimam por mais tempo e im-
põem mais calor aos lugares 
onde sempre ocorreram, mas 
também estão surgindo em lu-
gares inesperados, como tur-
feiras (tipo de material panta-
noso) secas ou durante o degelo 
do permafrost (tipo de solo en-
contrado na região do Ártico)”, 
acrescentou o relatório do Pnu-
ma, que inclui todos os conti-
nentes.

Além de destruir grande 
parte de alguns dos últimos re-
fúgios de biodiversidade do pla-
neta, como o Pantanal no Brasil, 
os incêndios emitem enormes 
quantidades de gases poluen-
tes para a atmosfera, facilitan-
do o aumento das temperatu-
ras e da seca. 

Indígenas
Especialistas aconselham 

governos a envolverem líderes 
indígenas na gestão do fogo, 
bem como a investir no plane-
jamento, na prevenção e recu-
peração de incêndios florestais, 
em vez de se concentrarem ape-
nas em apagá-los.

Pedem ainda que adotem 
nova fórmula de investimento, 
com dois terços dos gastos de-
dicados ao planejamento, à pre-
venção, preparação e recupera-
ção, e o restante para a resposta.

Atualmente, as respostas 
diretas aos incêndios florestais 
recebem mais da metade dos 

gastos relacionados, enquanto o 
planejamento e a prevenção re-
cebem menos de 1%.

“As respostas atuais dos go-
vernos aos incêndios florestais 
muitas vezes estão pondo di-
nheiro no lugar errado”, disse 
Inger Andersen, diretora exe-
cutiva do Pnuma, acrescentan-
do: “Temos que minimizar o ris-
co de incêndios extremos e estar 
mais bem preparados - investir 
mais na redução do risco, traba-
lhar com comunidades locais e 
fortalecer o compromisso glo-
bal de combater as mudanças 
climáticas”.

O relatório destaca a impor-
tância de a comunidade inter-
nacional, por meio das Nações 
Unidas, também se envolver na 
gestão do fogo, que até agora é 
quase de responsabilidade ex-
clusiva dos governos nacionais.

“Os incêndios florestais de-
vem ser colocados na mesma 
categoria de resposta humani-
tária global que os grandes ter-
remotos e inundações”, obser-
vou o estudo.

De 2002 a 2016, cerca de 423 
milhões de hectares foram quei-
mados a cada ano, uma área to-
tal equivalente à da União Eu-
ropeia. A África é o continente 
mais afetado, acumulando cer-
ca de 67% da área global quei-
mada anualmente

“Devemos aprender a ge-
rir melhor e mitigar o risco de 

incêndios florestais que amea-
çam a saúde humana e os meios 
de subsistência, a biodiversida-
de e o clima global”, disse Susan 
Gardner, diretora da Divisão de 
Ecossistemas do Pnuma.

Os especialistas alertam que 
os incêndios florestais afetam 
desproporcionalmente as na-
ções mais pobres do mundo e 
têm impacto que se estende por 
dias, semanas e até anos após o 
desaparecimento das chamas, 
impedindo o progresso em di-
reção aos objetivos de desenvol-
vimento sustentável da ONU e 
aprofundando as desigualda-
des sociais.

No documento, defendem 
que a restauração de ecossis-
temas é “via importante” para 
mitigar o risco de incêndios 
florestais. A restauração de zo-
nas úmidas e a reintrodução 
de espécies como os castores, 
a recuperação de turfeiras, a 
manutenção da distância en-
tre a vegetação e a preservação 
de zonas tampão com espaços 
abertos são alguns exemplos 
dos investimentos essenciais 
na prevenção, preparação e re-
cuperação.

O relatório foi divulgado 
poucos dias antes da 5ª sessão da 
Assembleia das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Unea), 
que será realizada de 28 de fe-
vereiro a 2 de março em Nairó-
bi, no Quênia.
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Alterações 
climáticas e 
mudanças 
no uso da 
terra tornam 
os incêndios 
florestais mais 
frequentes e 
intensos

alerta da onu

Aumentam os incêndios florestais

Agência Estado
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Inicialmente, 
devem ser 
convocados 
36 mil reser-
vistas com 
experiência 
em combate. 
Os militares 
permanen-
tes do país 
somam cerca 
de 200 mil 
soldados uni-
formizados

e Luhansk, no leste da 
Ucrânia.

Ajuda militar
O primeiro-ministro 

britânico, Boris John-
son, afirmou ontem que 
o Reino Unido enviará 
ajuda militar à Ucrânia 
no futuro próximo, em 
meio ao “crescente com-
portamento ameaçador 
da Rússia”. Durante ses-
são no Parlamento britâ-
nico, o premiê explicou 
que o apoio incluirá ar-
mas de defesa letais.

Johnson respondeu 
a críticas da oposição 
de que o governo esta-
ria fazendo pouco para 
confrontar Moscou. Se-
gundo ele, o país foi o 
primeiro a alertar ao 
mundo sobre as ativi-
dades russa na frontei-
ra com o território vizi-
nho e assegurou a união 
do Ocidente no tema. 
“Nenhum país fez tanto 
quanto o nosso”, disse.

O líder britânico des-
tacou as sanções econô-
micas contra a Rússia 
anunciadas na terça-fei-
ra. De acordo com ele, as 
potencias ocidentais po-
dem impedir empresas 
russas de compensarem 
transações em libras e 
em dólares. A próxima 
rodada de sanções, dis-
se ele, devem barrar ne-
gócios de oligarcas rus-
sos em Londres. 

O secretário-geral da 
Organização das Nações 
Unidas, António Guter-
res, afirmou ontem que 
a Rússia “violou a integri-
dade territorial da Ucrâ-
nia”, pelo fato de que o 
presidente russo, Vladi-
mir Putin, reconheceu a 
independência de duas 
províncias no leste ucra-
niano. Durante discur-
so em sessão da Assem-
bleia Geral da ONU para 
tratar do caso, a autorida-
de pediu um cessar-fogo 
entre as partes e que pos-
sa haver negociações di-
plomáticas para resolver 
o assunto.

Guterres qualificou o 
caso como a “mais séria 
crise de segurança glo-
bal dos últimos anos” 
e notou que há “duas 
narrativas opostas” no 
caso. Para ele, de qual-
quer modo, “está cla-
ro” que Moscou violou 
a soberania ucraniana 

com seu anúncio. Guter-
res comentou ainda que 
o mundo enfrenta um 
“momento de perigo” no 
episódio e disse temer 
que o confronto se ex-
panda e ganhe escala e 
gravidade.

O ministro das Re-
lações Exteriores da 
Ucrânia, Dmytro Kule-
ba, afirmou hoje que seu 
país não tem nenhum 
plano de realizar uma 
ofensiva militar na re-
gião de Donbass, no les-
te do país e que inclui 
as duas províncias reco-
nhecidas como indepen-
dentes pela Rússia, Do-
netsk e Luhansk.

Durante sessão da 
Assembleia Geral da 
Organização das Na-
ções Unidas sobre a cri-
se no país, Kuleba pediu 
que a comunidade inter-
nacional pressione Mos-
cou a recuar e disse que 
o presidente russo, Vla-
dimir Putin, só poderia 
ceder se for alvo de pres-
sões do tipo.

ONU vê violação russa
Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

jordânia

Arqueólogos descobrem área de ritual

Arqueólogos descobriram 
um local da Idade da Pedra de 
sete mil anos em um deserto 
remoto na Jordânia com estru-
turas que mostram que huma-
nos estavam cercando e caçan-
do gazelas muito antes do que 
se pensava anteriormente.

A equipe de especialistas 
franceses e jordanianos tam-
bém encontrou mais de 250 
artefatos no local, incluindo 
estatuetas requintadas de ani-
mais que eles acreditam terem 
sido usadas   em rituais para 
invocar forças sobrenaturais 
para caçadas bem-sucedidas.

Peças artísticas
Os objetos, incluindo duas 

estátuas de pedra com escul-
turas de rostos humanos, es-
tão entre algumas das peças 
artísticas mais antigas já en-
contradas no Oriente Médio.

“Este é um local único onde 
grandes quantidades de gaze-
las foram caçadas em rituais 
complexos. Não tem nada as-
sim no mundo na idade da pe-
dra”, disse Wael Abu Azizeh, 
codiretor da equipe arqueoló-
gica francesa.

Os especialistas encontra-
ram longos muros de pedra 
convergentes com vários qui-
lômetros de comprimento, que 
foram usados   para prender as 

Estátuas
Duas estátuas 
de pedra com 
esculturas de 

rostos humanos 
estão entre as 

peças localizadas 
na área

Agência Brasil

gazelas em uma área confina-
da onde poderiam ser caçadas 
com mais facilidade.

Antiguidade
Embora essas estruturas 

também possam ser encon-
tradas em outras partes das 
paisagens áridas do Oriente 
Médio e do sudoeste da Ásia, 
acredita-se que sejam as mais 
antigas, mais bem preserva-
das e as maiores, disseram os 
especialistas que trabalharam 
na descoberta.

“Elas atestam o surgimen-
to de estratégias de caça em 
massa extremamente sofis-
ticadas, inesperadas em um 
período tão antigo”, afirmou 
um comunicado do Projeto 
Arqueológico do Sudeste de 
Badia, que trabalha no local 
desde 2013.

Agência Brasil

Foto: Wikimedia Commons 

Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não realizará mobilização geral de civis, instando-os a continuar a vida normal
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Os territórios criativos podem se desenvolver de 
forma lenta e gradual, mas também de forma 
induzida e acelerada, em um espaço vivo 

e delimitado, como um ecossistema de iniciativas 
criativas e sustentáveis.

A dimensão espacial desses territórios pode 
ser de uma rua, um bairro, uma cidade, desde que 
tenham características únicas, um ambiente aberto 
à mudança dos comportamentos dos atores do 
território, que é experimentado nas suas práticas e 
estimulado por situações ou cenários.

Território é o lugar onde tudo acontece, o lugar 
de pertencimento. O sítio é um imaginário social, 
modelado por situações incertas da vida comum dos 
atores em seu meio.

Os comportamentos individuais e coletivos 
revelam as estratégias de liberdade e autonomia 
dos atores, no território ideal a que pertence. Os 
comportamentos econômicos aparecem como uma 
construção social em movimento, estimulando 
permanentes processos de adaptação e de evolução.

A cooperação, reciprocidade, parceria, crenças 
comuns, aproximam os atores e contribuem para 
a evolução econômica, social, política, cultural e 
ambiental do seu território.

Tentar impor uma estrutura de poder sobre essas 
comunidades criativas, com excesso de comandos e 
controles, não faz sentido, pois haverá desinteresse 
e dispersão dos atores, que naturalmente buscam 
se reagrupar em novas comunidades flexíveis, 
dinâmicas e criativas.

Quanto mais se desenvolve uma região, sem 
considerar os seus valores simbólicos e suas crenças, 
mais leva a resultados contrários do que se pretende 
alcançar, em termos de desenvolvimento. O território 
entra em declínio com a riqueza prometida e perde o 
controle sobre o seu meio ambiente natural, cultural 
e social.

É indiscutível a riqueza de um território, do 
sítio, que é capaz de transformar o contexto 
socioeconômico atual, com base na valorização e no 
reconhecimento da cultural local.

Por isso, muito cuidado com a transferência 
irresponsável de modelos de desenvolvimento, 
destruidores da liberdade dos lugares e dos atores 
sociais, alienando o território e transformando em 
ruínas, as culturas, os saberes e as identidades 
locais.

Conceber processos de desenvolvimento, 
apenas exportando de um lugar para outro é, no 
mínimo, falta de reflexão sobre os valores culturais, 
a diversidade e a singularidade dos territórios. 
Os modelos econômicos ou projetos que são 
transferidos, de fora para dentro ou de cima para 
baixo, podem acarretar destruição do território, por 
não oferecer desempenho econômico esperado.

Os recursos culturais são fontes de atração 
para o turismo. Temos vários exemplos de cidades 
que priorizaram a vida cultural como seu principal 

diferencial para atrair 
turistas e gerar o bem-
estar da população e 
das empresas. 

Qual é o diferencial 
da festa cultural do 
seu território, da sua 
cidade?  Tem cultura 
viva e autêntica ou 
apenas mais um 
pacote econômico, um 
projeto de lucro sem 
vantagem competitiva? 
Repetir a estrutura 
e o conceito que se 
encontra em outros 
eventos massificados ou 
padronizados não traz 
diferencial competitivo. 

Toda cidade pode se beneficiar de projetos 
criativos, para o seu desenvolvimento, porque neles 
há pertencimento dos atores, memória afetiva e a 
cultura local. 

A região do Brejo paraibano é um bom exemplo 
de território criativo, cujo desenvolvimento local, 
clima e meio ambiente são usados como vantagens 
competitivas no mercado. A região é rica de arte, 
cultura e educação superior. As associações 
empresariais e culturais, as entidades técnicas e 
financeiras, coordenam um excelente calendário de 
eventos corporativos e culturais, contribuindo para o 
desenvolvimento regional. 

Exemplo de território de criatividade, que se 
reinventa e se preocupa com os talentos culturais, 
de forma a não os perder para outros lugares, com 
possibilidades de serem mais valorizados.

Em qualquer território, a dimensão cultural 
contribui para a qualidade de vida social e 
ambiental, além de transformar o cenário econômico 
em atratividade. É fundamental que governo, 
iniciativa privada, classe cultural e a comunidade de 
um ambiente criativo, sejam parceiros e formulem 
estratégias, capazes de promover o desenvolvimento 
local e adequar-se às mudanças do cenário 
econômico atual.

Sem aumento da deman-
da durante o Carnaval 2022, 
o segmento de confeitaria está 
totalmente voltado para os 
preparativos da Páscoa, que é 
celebrada em abril. Pensando 
na antecipação dos pedidos, as 
confeiteiras paraibanas já es-
tão se organizando para ofe-
recerem aos clientes uma di-
versidade de opções e sabores. 

Na capital, a designer de 
bolos, Gislayne Borges, traba-
lha com confeitaria há mais 
de quatro anos e explica que 
as pesquisas para a Páscoa 
começam bem antes do que o 
consumidor imagina. Segun-
do ela, com o encerramento 
do período natalino e das fes-
tividades de fim de ano, já é 
hora de iniciar as pesquisas 
para a data. 

Além de monitorar o pre-
ço da matéria-prima dos ovos, 
o chocolate, Gislayne também 
acompanha o preço de em-
balagens e aproveita os pri-
meiros meses do ano para 
observar as tendências em de-
corações e formatos de ovos. A 
confeiteira comenta que esta 
é a quarta Páscoa que oferece 
um cardápio temático especial 
para os clientes e, até então, a 
demanda tem sido alta, o que a 
deixa esperançosa para a tem-
porada 2022. 

Focada nas tendências do 
mercado nacional, Gislayne 
lançou, no ano passado, um 
ovo de balas de gelatina que 
fez muito sucesso. A confei-
teira explica que, a princípio, 
o doce era para crianças, mas 

“Território 
é o lugar 
onde tudo 
acontece, é 
o lugar de 
pertencimento

Regina Amorim

Com cardápios definidos, profissionais esperam que as vendas sejam positivas

Segmento de confeitaria 
se prepara para a Páscoa 
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muitos adultos encomenda-
ram para presentear pessoas 
queridas e isto consagrou o 
ovo como o protagonista de 
seu cardápio na Páscoa  de 
2021. Em consideração aos que 
gostaram da opção ou não 
conseguiram comprá-la ano 
passado, o ovo de balas de ge-
latina estará novamente no 
cardápio este ano. 

“Uma das novidades que 
pretendo trazer no nosso car-
dápio é o ovo em pé, uma op-
ção recheada que é entregue 
em uma embalagem mais so-
fisticada, ultrapassa o feriado 
de Páscoa e passa a ser, de fato, 
um presente”, conta a confei-
teira ao explicar que a ideia é 
construir uma memória atra-
vés do recurso visual, já que 
este ovo é mais chamativo.

Observando a direção em 
que o setor de confeitaria se 
movimenta, Gislayne nota que 
inovação é o segredo para se 
destacar neste período. “Se a 
doceira souber se reinventar, 
este é um momento muito lu-
crativo”, afirma. 

Opções adaptadas
Atentas ao foco do consu-

midor durante o mês de abril, 
as sócias Vanessa e Daniela 
Leopoldina adaptam, anual-
mente, o cardápio de sua con-
feitaria para atender aos de-
sejos dos clientes. Durante as 
vendas de Páscoa, o menu da 
confeitaria especializada em 
bolos de rolo é reformulado 
e os produtos oferecidos pas-
sam a ter a cara da celebra-
ção por meio de decorações 
especiais alusivas à temáti-
ca pascal. 

retomada de eventos

Setor de turismo planeja recuperação

Mesmo sendo considerado 
um dos setores mais promis-
sores para a economia, o mer-
cado do turismo e de even-
tos continua sendo impactado 
pela pandemia. Só nos três 
primeiros meses da pande-
mia provocada pelo coronaví-
rus, em 2020, os prejuízos fo-
ram mais de R$ 500 milhões 
e, nos anos seguintes, provo-
caram uma avalanche de per-
das, mas este cenário deve co-
meçar a mudar. 

Segundo o presidente do 
Convention Bureau de João 
Pessoa, Marcus Abrantes, di-
versas empresas chegaram a 
ficar sem condições de man-
ter os trabalhadores. “Para ter 
uma ideia das perdas, o Con-
vention Bureau tinha mais de 
70 associados e hoje está ape-
nas com 42”, lamentou.

O setor continua enfren-
tando dificuldades e, este ano, 
quando teve a oportunidade 
de recomeçar, não pôde voltar 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Futuro
Profissionais 

avaliam o mercado 
e debatem as 

perspectivas para 
crescimento do setor 

em sua totalidade em razão da 
variante Ômicron. “Ainda em 
2020, nós do Convention Bu-
reau tivemos que fazer algu-
mas ações de suporte em prol 
dos nossos associados que pas-
savam por dificuldades finan-
ceiras e conseguimos junto ao 
Governo do Estado, cestas bá-
sicas para o pessoal mais afe-
tado pela pandemia”, revelou 
Abrantes.

Apesar da realidade difí-
cil, tem havido melhora na ex-
pectativa para a realização de 
novos congressos, que deve-
rão acontecer durante este ano. 
“Como o mercado ficou um 
pouco insolúvel, muita coisa 
deverá acontecer mesmo de 
forma mais imediatista”. 

Abrantes enfatizou que o 
Convention Bureau gera para 
a cidade de João Pessoa a pers-
pectiva de R$ 100 milhões 
anuais, mas continua sofrendo 
os abalos da pandemia. Porém, 
no sentido de mudar esse qua-
dro, o setor, em parceria com 
o Sebrae, Governo do Estado 
e prefeituras de João Pessoa 

e Campina Grande, realiza-
rá no mês de maio o ‘Summit 
MICE 2022’, em data ainda a 
ser definida.

O evento está previsto para 
acontecer em versão híbrida,-
como parte da Expo Turismo, 
a única feira de turismo 100% 
paraibana a ser realizada pelo 
Sebrae, possivelmente no Es-
paço Cultural. Na oportuni-
dade, vários experts do mer-
cado de eventos do Brasil e 
do exterior, abordarão visões 
do futuro dos eventos médi-

cos, associativos, corporativos, 
técnico-científicos e feiras co-
merciais.

E dentro da Expo Turismo, 
o Convention Bureau estará 
realizando o ‘Summit MICE 
2022’ debatendo o futuro e os 
novos cenários do mercado 
de eventos na Paraíba, discu-
tindo estratégias que visam à 
retomada do segmento no es-
tado. “Esse evento é uma opor-
tunidade de capacitação do 
segmento MICE, levando in-
formações importantes sobre 
como será esse novo momen-
to”, informou Marcus Abran-
tes. Na programação, além 
de renomados especialistas 
no mercado nacional e inter-
nacional, serão abordados te-
mas relevantes que pautarão 
a reconstrução dos eventos, 
disponibilizando conteúdos e 
experiências que auxiliem no 
processo de retomada. Os in-
teressados em participar po-
dem obter mais informações 
e realizar inscrição de forma 
gratuita no www.expoturis-
moparaiba.com.br.

Com opções variadas, as 
confeiteiras pensam em cada 
pedido. “O cliente pode enco-
mendar um naked cake perso-
nalizado e este é um bolo que 
fica lindo para compor uma 
mesa”, explica Vanessa. Além 

dos tradicionais bolos de rolo, 
Vanessa e Daniela também tra-
balham com formatos diferen-
tes, como opções de ovos (em 
casca ou de colher) feitos com 
bolo de rolo. Opções para os  
clientes não faltam.

Fotos: Arquivo pessoal

Ovos personalizados, bolos decorados e doces 
fazem parte do cardápio especial de Páscoa

Carol Cassoli  
Especial para A União



O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), a pré-
via da inflação oficial, fi-
cou em 0,99% em feverei-
ro, 0,41 ponto percentual 
(pp) acima da taxa de janei-
ro (0,58%). É a maior varia-
ção para o mês de feverei-
ro desde 2016 (1,42%).

No ano, o IPCA-15 acu-
mula alta de 1,58% e, em 12 
meses, de 10,76%, acima dos 
10,20% registrados nos 12 
meses imediatamente an-
teriores. Em fevereiro de 

2021, a taxa foi 0,48%. Os 
dados foram divulgados 
ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). 

Houve variações positi-
vas em oito dos nove gru-
pos de produtos e servi-
ços pesquisados. A exceção 
foi saúde e cuidados pes-
soais, cujos preços recua-
ram 0,02%, após a alta de 
0,93% verificada em janeiro. 

Educação
Seg u ndo o IBGE,  a 

maior variação (5,64%) e 
o maior impacto (0,32 pp) 
vieram do grupo educa-

ção. “Com a maior varia-
ção (5,64%) entre os grupos, 
o segmento de educação 

teve um impacto de 0,32 pp 
no IPCA-15, dos quais 0,28 
pp vieram da alta dos cur-
sos regulares (6,69%), por 
conta dos reajustes habi-
tuais do início do ano le-
tivo. As maiores variações 
vieram do Ensino Fun-
damental (8,03%), da pré
-escola (7,55%), do Ensino 
Médio (7,46%), da creche 
(6,47%) e do Ensino Supe-
rior (5,90%). Curso técnico 
e pós-graduação subiram 
4,40% e 2,93%, respectiva-
mente”, informa o IBGE.

Alimentos
Na sequência, vieram 

alimentação e bebidas (com 
alta de 1,20% e impacto no 
IPCA de 0,25 pp), que ace-
lerou na comparação com 
o mês anterior (0,97%), e 
transportes, que subiu 
0,87% após queda de 0,41% 
em janeiro e contribuiu 
com 0,19 pp em fevereiro.

No grupo de alimenta-
ção, as maiores altas vie-
ram de alguns tubérculos, 
raízes e legumes, como a 
cenoura (49,31%) e a batata 
inglesa (20,15%). Alimen-
tação e bebidas é o grupo 
com o segundo maior peso 
no IPCA-15, com cerca de 
21% do total. 

Transportes
Com alta de 0,87%, o 

grupo dos transportes teve 
como o destaque os veículos 
próprios (2,01%): automó-
veis novos (2,64%), motoci-
cletas (2,19%) e automóveis 
usados (2,10%). Já os com-
bustíveis registraram esta-
bilidade em fevereiro: en-
quanto óleo diesel (3,78%) e 
a gasolina (0,15%) subiram, 
etanol (-1,98%) e gás veicular 
(-0,36%) registraram queda.

Os demais grupos fi-
caram entre a variação de 
0,15% de habitação e de 
1,94% de artigos de resi-
dência.

Na Paraíba, grandes em-
presas têm recrutado can-
didatos para seleções que 
ocorrerão dentro das próxi-
mas semanas. As vagas são 
destinadas a profissionais 
com diferentes níveis de ca-
pacitação e dizem respei-
to a oportunidades de tra-
balho presencial e remoto. 

Em Campina Grande, 
200 vagas foram abertas 
para o cargo de atendente 
na empresa de tecnologia e 
comunicação AeC. De acor-
do com a empresa, a remu-
neração das vagas é com-
patível com o mercado e 
os contratados terão direi-
to a outros benefícios como 
planos de saúde e odonto-
lógico. 

A primeira fase do pro-
cesso seletivo será realiza-

da on-line e o cadastro deve 
ser feito através do portal 
Sou AeC. Os candidatos de-
vem ser maiores de 18 anos 
e possuírem Ensino Mé-
dio completo. Para a vaga 
de atendente, boa fluência 
verbal, cordialidade, dic-
ção e comunicação escrita 
são habilidades desejadas. 
A definição do modelo de 
jornada ocorrerá ao longo 
do processo seletivo, por 
este motivo a empresa dará 
preferência aos candidatos 
que tiverem infraestrutura 
para desempenharem tra-
balho remoto.

Já na capital, a expectati-
va do Sistema Nacional de 
Empregos na Paraíba (Sine
-PB) é que, após o Carnaval, 
sejam divulgadas vagas di-
versas em uma rede de su-
permercados instalada em 
João Pessoa. 

Além disso, o progra-
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IPCA-15
Com 0,99%, a 

prévia da inflação 
teve maior variação 

para fevereiro 
desde 2016
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Foram registradas altas nos preços de oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE

Educação e alimentos elevam inflação
em fevereiro

Por meio de uma parce-
ria com a Zapay, startup es-
pecializada no pagamento 
e parcelamento de débitos 
veiculares, o aplicativo da 
Serasa passa a oferecer um 
serviço de consulta gratuita 
e de pagamento de débitos 
automotivos, como multas, 
IPVA, licenciamento e taxas. 
Em um fluxo 100% on-line, o 
consumidor consegue veri-
ficar, de forma simplificada 

pelo aplicativo, quais são os 
valores pendentes e futuros 
junto a 22 Detrans de todo o 
país, incluindo o do Estado.

Entre as facilidades, des-
taca-se o parcelamento em 
até 12 vezes no cartão de cré-
dito ou a quitação à vista por 
Pix e boleto. Com o aumen-
to médio do IPVA em 22%, 
conforme previsão do mer-
cado, o parcelamento é uma 
alternativa para manter os 

débitos em dia e continuar 
circulando com o veículo. 
Dados da Zapay revelam 
que em 2021 foi registrado 
um aumento de 23% no vo-
lume de multas no Brasil.

A Serasa informa que 
o serviço de consulta e pa-
gamento de débitos auto-
motivos em seu aplicativo, 
disponível na GooglePlay e 
App Store, encontra-se em 
fase de testes. Assim que to-

dos os testes forem concluí-
dos, a ferramenta estará to-
talmente apta para uso nos 
25 estados em que a Zapay 
está presente. 

Outros detalhes
Mais informações sobre 

quais débitos veiculares po-
dem ser pagos e como fun-
ciona a parceria da Zapay e 
Serasa estão disponíveis na 
página do produto.

O dólar até flertou com um 
fechamento abaixo do piso 
psicológico de R$ 5 na sessão 
de ontem, ao registrar mínima 
de R$ 4,9946 (-1,14%) no meio 
da tarde, mas acabou reduzin-
do o ritmo de queda nos minu-
tos finais do pregão na esteira 
da piora do ambiente externo, 
marcado por aceleração dos 
ganhos da moeda americana 
frente a divisas fortes e perda 
mais acentuada das bolsas em 
Nova York.

Mesmo assim, a divisa ter-
minou o dia em baixa expres-

siva, de 0,95%, a R$ 5,0042 - 
menor valor de encerramento 
desde 30 de junho (R$ 4,9732). 
Nos últimos quatro pregões, 
a moeda já acumula queda 
de 3,148%, levando a desvalo-
rização em fevereiro a 5,69% 
- nível superior às perdas de 
janeiro (4,84%). Com isso, o dó-
lar apresenta um recuo de dois 
dígitos (10,25%) em 2022, após 
fechar o ano passado com ga-
nhos de 7,46%.

Operadores relataram 
nova onda de fluxo de recur-
sos para ativos domésticos e 
aumento do apetite por ope-
rações de carry trade (que ex-
ploram diferencial de juros 

interno e externo), após a alta 
de 0,99% do IPCA-15 de feve-
reiro - acima da mediana de 
0,87% de Projeções Broadcast 
- ratificar as apostas de que a 
taxa Selic (hoje em 10,75%) vai 
se aproximar de 13% nos pró-
ximos meses.

Uma vez mais, o real lide-
rou os ganhos entre as divi-
sas emergentes, com desem-
penho bem superior a pares 
como o peso mexicano e o co-
lombiano. Destaque negati-
vo ficou mais uma vez com o 
rublo, que apresentou perdas 
de mais de 3%, na esteira das 
tensões geopolíticas. A des-
peito de imposição de sanções 

por União Europeia e Estados 
Unidos à Rússia, a possibilida-
de de uma ação militar russa 
na Ucrânia permanece no ra-
dar dos investidores, após re-
latos de ataques cibernéticos.

Impacto local
Por aqui, além da perspec-

tiva de aperto monetário ain-
da mais intenso, mesmo com 
o Banco Central brasileiro já 
ostentando o título de mais 
agressivo do mundo, analis-
tas afirmam que indicadores 
domésticos divulgados ontem 
deram força ao real, como a ar-
recadação federal recorde de 
R$ 235,321 bilhões em janeiro.

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil 

Empresas oferecem vagas de trabalho em cidades da PB
oportunidade

ma Recruta Stone, da em-
presa de tecnologia finan-
ceira Stone,  oferece vagas 
para o público em diversas 
áreas e sem pré-requisitos. 

Em sua 15ª edição, a sele-
ção busca contribuir para a  
experiência e para o desen-
volvimento dos candida-
tos e, segundo a Stone, cer-

ca de cem mil candidatos 
se inscrevem anualmente 
no projeto que, desde 2014, 
já contratou mais de 3,5 mil 
pessoas. 

Os interessados em par-
ticipar do processo seletivo, 
cuja duração é de aproxi-
madamente um mês, de-
vem se cadastrar através do 
site oficial do Recruta Stone 
até o próximo dia 10. Antes 
da decisão final, os inscri-
tos passam por etapas de 
entrevistas e testes relacio-
nados às experiências pro-
fissionais e principalmente 
à vivência pessoal. 

Sócia na Stone, Lívia 
Kuga explica que as vagas 
ofertadas não têm pré-re-
quisitos e contemplam can-
didatos de perfis variados. 
“A gente espelha em cada 
etapa um pouco mais so-
bre a cultura da empresa, o 
olhar voltado para o outro, 
buscando entender o me-
lhor que cada pessoa tem a 
oferecer, focando na expe-
riência empática e de auto-
conhecimento’’, explica. 

Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Carol Cassoli 
Especial para A União

ranking r$ 130 mil
Franquia 
paraibana se 
destaca entre 
negócios

Governo sobe 
subsídios do 
Casa Verde e 
Amarela

Pelo quarto ano con-
secutivo, a Clube Turis-
mo – segunda maior rede 
de agências de turismo 
do país e a maior do Nor-
deste - se mantém na lis-
ta das 50 Maiores Redes 
de Franquias do Brasil, 
divulgada pela Associa-
ção Brasileira do Fran-
chising (ABF). Nessa edi-
ção, a marca, nascida na 
Paraíba, conquistou a 40ª 
posição, somando um to-
tal de 540 unidades em 
operação em todo o ter-
ritório nacional. 

O estudo é realiza-
do exclusivamente com 
marcas associadas à ABF 
e consolidado a partir de 
informações disponibi-
lizadas pelas redes no 
banco de dados da enti-
dade, que audita eletro-
nicamente a fidelidade 
das informações.

No ano passado, a 
Clube Turismo inaugu-
rou 120 unidades e, para 
esse ano, a expectativa é 
abrir mais 179 pontos. 
A rede conta atualmen-
te com modelos de negó-
cios que incluem o home 
office, home office pre-
mium e loja.

O Governo Federal 
elevou o limite de sub-
sídios concedidos no 
Programa Casa Verde 
e Amarela. Decreto pu-
blicado ontem no Diário 
Oficial da União (DOU) 
aumenta os limites das 
subvenções econômicas 
para produção ou aquisi-
ção de imóveis novos ou 
usados às famílias benefi-
ciárias do programa, pas-
sando de R$ 110 mil para 
R$ 130 mil em áreas ur-
banas e de R$ 45 mil para 
R$ 55 mil em áreas rurais.

A decisão já vinha sen-
do esperada pelo setor e 
ocorre depois de o progra-
ma de moradia popular 
do Governo Federal apre-
sentar perda de partici-
pação no mercado no ano 
passado. Dados da Câ-
mara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) 
mostram que os lança-
mentos e as vendas do 
programa foram de 41% e 
45%, respectivamente, no 
quarto trimestre de 2021. 
Já um ano antes, estavam 
em 47% e 49%.

Luci Ribeiro 
Agência Brasil

serviço on-line

bolsa de valores

App permite parcelar IPVA e multas

Dólar tem menor patamar desde junho

Vagas são para profissionais com diferentes níveis de capacitação em trabalho presencial ou remoto

Antonio Perez 
Agência Estado
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Diversidade

Agricultores beneficiados pela Empaer são moradores dos 52 municípios com menor índice de desenvolvimento

Programa atende mais de mil famílias
incluir paraíba

A Secretaria de Meio 
Ambiente de João Pessoa 
(Semam) mantém o serviço 
de Disque Denúncia – 3218-
9208, através do qual a po-
pulação pode denunciar a 
prática de infrações ambien-
tais. Este ano, a equipe de fis-
calização já recebeu mais de 
800 ligações. 

A maior parte reclama 
de abusos de poluição so-
nora em bares, restaurantes 
ou carros com caixas ampli-
ficadoras - os chamados ‘pa-
redões’, seguida de esgoto, 
poluição atmosférica, água 
servida e desmatamento.

 De acordo com os dados 
da fiscalização, em 2021 fo-
ram 3.932 denúncias. As re-
clamações sobre poluição 
sonora estão no topo da lista, 

chegando a 2.794. Em segui-
da vem denúncias sobre es-
goto – 378; poluição atmosfé-
rica 314; água servida - 150 e 
desmatamento, com 126 de-
núncias.

 Em 2022, o número de 
denúncias já chegou a 806, 
somente no mês de janeiro. 

As principais queixas são 
contra bares e restaurantes, 
além do pessoal que traba-
lha com o comércio infor-
mal que usa caixas ampli-
ficadas na área da praia e 
praças públicas. 

As ocorrências, geral-
mente, são à noite devido à 
música ao vivo ou som ele-
trônico.

 De acordo com o chefe 
da Divisão de Fiscalização 
da Semam, Jocélio Araújo, 

a maior parte das denún-
cias é registrada nos finais 
de semana. 

A concentração é nos 
bairros de Mangabeira, Er-

nesto Geisel, Valentina de 
Figueiredo, Centro e Vara-
douro, além dos bairros da 
orla marítima - Cabo Branco, 
Tambaú, Manaíra e Bessa.

 A identificação do de-
nunciante não é obrigató-
ria, porém Jocélio Araújo 
explica que é um dado im-
portante. “Nós solicitamos 
o número do celular do de-
nunciante para auxiliar no 
trabalho da equipe de fis-
calização no processo de 
apuração das informações 
básicas para chegar mais ra-
pidamente ao ‘alvo’ denun-
ciado”, explicou.

 Os dados são encami-
nhados aos fiscais de plan-
tão, que vão apurar a denún-
cia, notificar ou autuar os 
responsáveis pela infração.

O título acima é extraído de uma narrativa 
gráfica que li recentemente escrita por 
Mathilde Ramadier e ilustrada por Camille 

Ulrich, publicada pela Editora Leya (2021). 
Em tempo que as narrativas sobre o real no 
jornalismo vão se tornando mais restritas seja por 
falta de espaço ou por investimento, as leituras de 
livros reportagens e histórias em quadrinhos são 
uma oportunidade para compreender aspectos 
da vida social.

É fácil e muito difícil falar sobre essa narrativa. 
Fácil porque alguns dilemas e questões da 
protagonista nós mulheres somos em parte 
conhecedoras. Ser um corpo feminino já é por sí 
mesmo a construção de uma narrativa histórica 
de corpos que lutam para pertencer aos seus 
sujeitos. Ou seria de sujeitos sociais que lutam 
pelo direito aos seus próprios corpos? 

Uma das contribuições das mais importantes 
que o movimento feminista inscreveu na história 
foi o entendimento de que nossos corpos nos 
pertencem. Embora ainda haja muita relutância 
e resistência no reconhecimento das mulheres 
sobre ter direito ao seu próprio corpo. 

Enquanto lia Corpo Público pensava sobre 
o feminicídio, embora a HQ não fale sobre isso. 
O sistema socialmente injusto e culturalmente 
conservador impõe infelizmente um sistema de 
exploração do corpo das mulheres que termina 
em seu aniquilamento também. Embora os 
“santifique” na condição de força reprodutiva. 

Quando olhamos para o número crescente 
de feminicídios, estupros, violência doméstica 
constatamos o quanto o poder público muitas 
vezes segue ignorando as mulheres enquanto 
cidadãs ao não investir numa mudança estrutural. 

No último dia 12 de fevereiro a Barbárie de 
Queimadas, como ficou conhecido o estupro 
coletivo e o feminicídio das jovens Izabelle 
Pajuçara e Michele Domingos, completou 10 anos. 
E um dos culpados segue foragido. É importante 
fazer essa memória. Mas é relevante também se 
perguntar qual o papel e responsabilidade dos 
agentes públicos para resguardar a vida das 
mulheres. 

 A pandemia acentuou a violência doméstica 
conforme dados do Relatório do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, publicados em 2021. 
Os feminicídios nesse período cresceram 22%. 
Embora as novelas tentem abordar o tema, e 
mais recentemente a violência contra as mulheres 
passe a ser um nicho das narrativas serializadas, 
é preciso a implementação de ações mais 
radicais no enfrentamento às formas de violência 
contra o corpo das mulheres, contra suas vidas.

Vale a pena lembrar também que uma cultura 
de ampla comercialização das armas e seu uso 
amador podem incidir fortemente na violência 
doméstica e feminicídio. As taxas do Brasil já são 
alarmantes. 

É preciso dizer ainda que o corpo feminino 
precisa deixar de ser menosprezado desde 
o nascimento. Ainda em pleno século XXI, 
infelizmente, existem pessoas que se sentem 
constrangidas por gerarem meninas. O 
pensamento patriarcal, seu sistema de crenças, 
tem sido ao longo da história desestruturante 
na trajetória da humanidade por gerar guerras, 
destruição.

Corpo Público, a HQ, fala sobre as 
transformações de nosso corpo, visto por nós 
mesmas, e em constante observação e julgamento 
por outras pessoas. Aborda ainda as tensões que 
nosso corpo carrega e as decisões que tomamos 
com base em nosso corpo e sexualidade. 

Maternidade, trabalho e relações familiares 
são temas tratados. Numa narrativa gráfica até 
as coisas mais densas aparecem com uma certa 
didática. Fica assim um gancho para pensar 
sobre experiências tão complexas. 

Sigo refletindo sobre Corpo Público. Porque 
ela me fez filosofar sobre o primeiro momento 
que entendi que tinha um corpo feminino. Para 
muitas de nós, a menstruação é esse cair a ficha. 
Fez entender melhor sobre quando meu corpo 
não me pertenceu. Fez ponderar sobre o corpo 
institucionalizado, normatizado, controlado. O 
corpo sem sonhos, sem subjetividade. 

E lembrei dos corpos de nossas mães e 
avós… Que nossos corpos verdadeiramente nos 
pertençam. 

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Colunista colaboradora

Corpo Público

Mais de mil famílias agri-
cultoras em situação de po-
breza extrema (renda per 
capita de até R$ 89,00) já fo-
ram atendidas pelo Progra-
ma Incluir Paraíba, que pro-
move ações de fomento rural 
às atividades produtivas, de 
forma inclusiva. Essas famí-
lias recebem assessoria con-
tinuada da Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Crédito Fundiário 
(Empaer), vinculada à Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento da Agropecuária e 
da Pesca (Sedap).

 As 1.040 famílias agricul-
toras beneficiadas pertencem 
aos 52 municípios de menor 
índice de desenvolvimento 
humano (IDH) do estado e 
os recursos do Fomento Pro-
dutivo Intensivo Rural, pro-
venientes de parceria com o 
Governo Federal, são aplica-
dos por elas em algum tipo 
de atividade produtiva, de 
modo que gerem renda e pro-
movam a ascensão social. 

 Os recursos não-reem-
bolsáveis de R$ 2.500 por fa-
mília, com adicional de R$ 
1 mil para ações desenvol-
vidas por mulheres rurais, 
destinam-se a projetos pro-
dutivos em base agroeco-

lógica. Os beneficiários são 
contemplados com kit de fer-
ramentas, sementes e mudas 
frutíferas. 

 Segundo o gerente execu-
tivo de Projetos Especiais da 
Secretaria de Estado da Agri-
cultura Familiar e Desenvol-
vimento do Semiárido (Sea-
fds), Jailson Lopes da Penha, 
há uma parceria com a Em-
paer e uma articulação com 
municípios para beneficiar a 
produção e o acesso pelo Pro-
grama Nacional de Crédito 

Fundiário Terra Brasil.
 Para o presidente da Em-

paer, Nivaldo Magalhães, 
este programa, assim como 
outros de inclusão social exe-
cutados pelo Governo do Es-
tado, está proporcionando 
a melhoria da qualidade de 
vida de famílias que antes 
não encontravam oportuni-
dade para trabalhar e de ob-
ter uma renda. Ele ressaltou 
que o sucesso está, também, 
na participação da extensão 
rural praticada pela Empaer.

Valores
Os recursos não 

reembolsáveis de  
R$ 2.500 por família, 

com adicional de  
R$ 1 mil,  se destinam a 
projetos produtivos em 

base agroecológica

n 

Todos
recebem  
kit de 
ferramentas, 
sementes 
e mudas 
frutíferas

Produtores 
participam 
de todas as 
atividades
desenvolvidas, 
ouvindo 
explicações 
técnicas  

O secretário da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento do 
Semiárido, Bivar Duda, conside-
ra a Empaer como uma grande 
parceira, não somente no Incluir 
Paraíba, mas em outros progra-
mas, porque está presente em 
todo o Estado e conhece todas 
as capilaridades da agricultu-
ra familiar. “A Empaer tem sido 
de fundamental importância 
para a execução do programa 
Incluir Paraíba, porque está em 
todos os municípios, conhece a 
zona rural e o agricultor fami-
liar, aquele que mais necessita”, 
disse. Segundo ele, o importan-
te é que essas políticas públicas 
cheguem às unidades familia-
res para que possam produzir e 
contribuir com a economia pa-
raibana, de forma agroecológi-
ca, e a Empaer, efetivamente, 
tem contribuído para com isso. 

Alguns projetos
O programa chega a diver-

sas regiões e, por exemplo, na 

Regional da Empaer em Pa-
tos, os municípios de Salgadi-
nho, Areia de Baraúnas e Mãe 
D’água estão com 60 famílias 
cadastradas. Em Sousa, nesta 
semana, foram concluídos os 
trabalhos do Incluir Paraíba no 
município Poço Dantas, igual-
mente em Santana de Manguei-
ra, no Vale do Piancó, e também 
em Riachão do Bacamarte, na 
Regional de Itabaiana.

Na Regional de Solânea, no 
Brejo, o programa está bastan-
te adiantado. Em Serraria, o In-
cluir Paraíba está presente nas 
comunidades de Pedrinhas, em 
Casserengue, comunidade Ara-
çá, em Arara, e comunidade Boa 
Esperança, em Tacima. 

Na semana passada, foi rea-
lizada reunião na quadra da Es-
cola Noêmia de Carvalho, na 
zona rural de Serraria, contan-
do com a participação dos be-
neficiários, de extensionistas 
rurais, membros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-

to Rural Sustentável e da Se-
cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Serraria, quando 
se discutiu a necessidade e vo-
cação de cada núcleo familiar. 
Os agricultores familiares pre-
tendem cultivar hortaliças, com 
a cultura do urucum, implantar 
melhorias nos roçados de feijão, 
milho, macaxeira, batata-doce e 
inhame. Também vão trabalhar 
com ovinos, caprinos, suínos e 
galinhas poedeiras.

As famílias serrarienses do 
Incluir Paraíba são das comuni-
dades de Alagoinha, Cajazeiras, 
Campo Verde II, Lagoa do Mato, 
Matinhas, Pau Barriga, Poço do 
Gado, Saboeiro, Salamandra e 
São Geraldo. “Durante o pro-
jeto, as famílias serão capacita-
das de acordo com cada projeto 
escolhido e também receberão 
capacitações complementares 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional e produção e consumo 
sustentável”, informou Luciana 
Ferreira de Lima, da Empaer.

Em Serraria, dois projetos 
contemplam uma área para cul-
tivo de mudas de flores, plantas 
ornamentais e plantas medici-
nais. Os recursos vão garantir 
sementes e vasos para as plan-
tas e cinco projetos são para re-
forma, ampliação ou construção 
de chiqueiros de porco, gali-
nheiros e pequenos cercados 
para galinhas, suínos, ovinos 
ou caprinos. 

Uma família quer adqui-
rir uma pequena despolpadora 
para beneficiamento de frutas 
(polpa de frutas), além de em-
balagens e utensílios para utili-
zação na despolpa. 

Assim como em outros mu-
nicípios paraibanos, as famílias 
selecionadas receberão assistên-
cia técnica da Empaer, em par-
ceria com as Secretarias Mu-
nicipais de Desenvolvimento 
Social, Agricultura e Educação, 
Conselho Municipal de Desen-
volvimento Sustentável, sindi-
catos rurais e outros parceiros.

Estado é parceiro em todas as atividades 

poluição sonora

800 ligações recebidas em apenas um mês

Ligue
O número do serviço 
de Disque Denúncia é  
o 3218-9208, através do 
qual a população pode 
denunciar a prática de 
infrações ambientais



20    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2022

Vendas
Com o sucesso da 
iniciativa, vendas 

em uma semana já 
ultrapassam

R$ 20 mil
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Diversidade

Visita foi articulada pelo jornalista Fábio Bernardo com aval da diretora do Museu do Artesanato, Janete Costa

Arquitetos visitam loja do shopping
Programa do artesanato Paraibano

Presidente de honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), a primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, esteve presente na ocasião, quando recepcionou os visitantes na loja do artesanto

Um grupo de arquitetos 
visitou, nessa terça-feira 
(22), a loja do Museu do Ar-
tesanato Paraibano, no Ma-
naíra Shopping, em João 
Pessoa. O objetivo é que 
os renomados profissio-
nais conheçam a loja e uti-
lizem ainda mais a rique-
za artesanal do Estado em 
seus projetos, divulgando 
o espaço criado a partir de 
uma parceria entre o Go-
verno do Estado e o sho-
pping.

 Na ocasião, a visita dos 
arquitetos foi prestigiada 
pela primeira-dama do Es-
tado e presidente de hon-
ra do Programa do Arte-
sanato Paraibano (PAP), 
Ana Maria Lins, e acom-
panhada pelo jornalista Fá-
bio Bernardo, responsável 
pela ação.

 Ana Maria Lins, na 
oportunidade, destacou a 
importância da visita dos 
arquitetos como forma de 
aumentar divulgação e co-
mercialização. “Receber a 
visita deste público seleto é 
mais uma grande demons-
tração do quanto o artesa-
nato paraibano, por sua 
qualidade, tem sido respei-
tado. É, sem dúvida, uma 
grande ação para sensibi-
lizar paraibanos e turistas 
a comprarem produtos de 
nossa terra”, afirmou. 

“Comprar artesanato 
gera desenvolvimento sus-
tentável, cidadania para os 
artesãos e preservação da 
nossa cultura”, prosseguiu 
Ana Maria Lins, comemo-
rando as vendas, que já ul-
trapassam os R$ 20 mil.  

O diretor do Museu do 

Artesanato Paraibano Ja-
nete Costa, Fábio Morais, 
também frisou a importân-
cia da visita dos arquitetos 
ao espaço. “É uma oportu-
nidade única. Com isso, a 
gente consegue atingir um 
dos objetivos da loja, que é 
mostrar o potencial do ar-
tesanato paraibano a quem 
tem poder de influência, 
que consegue colocar es-
sas peças dentro da casa 
do paraibano”, comentou. 

A gerente de marketing 
do Manaíra Shopping, Ro-
berta Barros, também des-
tacou a importância da vi-
sita dos arquitetos à loja do 
Museu do Artesanato Pa-
raibano. “Quando pensa-
mos nessa estratégia e con-
vidamos o jornalista Fábio 
Bernardo, foi justamen-
te com o intuito de divul-

gar ainda mais este espa-
ço, gerando valorização e 
comercialização também”, 
comentou.

 Já o presidente do Con-
selho de Arquitetura e Ur-
banismo da Paraíba (CAU
-PB), Eduardo Nóbrega, 
disse que um espaço dedi-

cado ao artesanato em um 
dos maiores shopping cen-
ters do país fortalece a cul-
tura paraibana. “A chegada 
do artesanato paraibano 
ao Manaíra Shopping, es-
pecificamente, promove a 
cultura e valoriza o artis-
ta, ajudando os nossos ar-
quitetos a expandir ainda 
mais o artesanato para ou-
tras pessoas de uma forma 
mais fácil”, disse.

 A  a rqu ite t a  Tere -
sa Queiroga, parceira do 
PAP, ressaltou que a vitri-
ne aberta no Manaíra aju-
da na consolidação de ou-
tros eventos, a exemplo do 
Salão. “É um marco impor-
tante no artesanato parai-
bano, porque não fica res-
trito só aos momentos de 
salão, promovendo ainda 
mais a divulgação do seg-

mento tanto para a popula-
ção local quanto para o tu-
rista”, disse.

 A loja do Museu do Ar-
tesanato Paraibano fica lo-
calizada no segundo piso 
do Manaíra Shopping, ao 
lado do espaço gourmet. 
O funcionamento segue o 
do shopping: de segunda 
a sábado, das 10h às 22h; e, 
aos domingos, das 12h às 
22h, pelo menos até o dia 
3 de abril. 

 Além da beleza das pe-
ças, outro grande atrativo 
é as pessoas verem como 
tudo é produzido. No mo-
mento, quem visitar a loja 
vai ter a oportunidade de 
apreciar a habilidade das 
rendeiras da renda renas-
cença, uma tipologia sím-
bolo do artesanato parai-
bano. 

Fotos: Alberi Pontes/Secom-PB

Estação Cabo Branco retoma 
exposições abertas ao público 

Expedição One Ocean inicia 
a etapa brasileira pelo RJ

entrada gratuita desenvolvimento sustentável

Após fechamento em 
2020, em decorrência da 
pandemia do novo coro-
navírus, a Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura 
e Artes, localizada no bair-
ro do Altiplano, em João 
Pessoa, voltou a ter expo-
sições abertas ao público 
e outras programações vi-
sando a ocupação do local 
pela população.

Desde o dia 28 de janei-
ro, segundo informações 
da prefeitura, a Estação 
está aberta com a exposi-
ção de fotografias “Tome 
Coco”, mostra iniciada em 
novembro do ano passa-
do, que traz a arte do coco 
de roda como objeto prin-
cipal. 

Além disso, a primei-
ra exposição de 2022 foi 
anunciada. Nomeada de 
“Mar do Grisi”, com escul-
turas do artista pessoen-
se Luciano Grisi, as obras 
estarão expostas na área 
externa do prédio para 
visitação até 18 de mar-
ço. Apesar de anunciar a 
abertura em fevereiro, a 
exposição que terá entrada 
gratuita ainda não foi ini-
ciada. As datas de abertu-
ra serão divulgadas. Para 
visitar será necessário que 
haja agendamento atra-
vés do perfil no Instagram, 

@estacaocabobranco. Se-
gundo informações do di-
retor geral, Guga Marques, 
a presença exige ainda a 
apresentação do cartão 
de vacinação, juntamen-
te com documento com 
foto para identificação e o 
uso de máscaras durante 
a permanência nas depen-
dências do prédio. 

São disponibilizados 
os horários das 9h30 às 
10h30; das 10h30 às 11h30; 
das 14h às 15h e das 15h 
às 16h. O espaço também 
vem sendo utilizado para 
outras funcionalidades. 
Na semana passada, a Es-
tação recebeu o evento 
‘Yoga Day’, com aula do 
professor Ravi Miranda. 
A prática terá outras edi-
ções, divulgadas em breve. 

“Esse projeto tem o intui-
to de levar a arte da yoga 
para a comunidade, de for-
ma gratuita, além de fo-
mentar em seus pratican-
tes a qualidade de vida”, 
explicou Guga Marques.

Ainda para 2022, outras 
exposições e oficinas estão 
sendo pensadas para o pú-
blico, com cronograma em 
fase de articulação. O pú-
blico tem acesso, ainda, 
ao Caminho do Conheci-
mento, que mostra expe-
rimentos científicos expos-
tos nos jardins do prédio. 
O planetário, no entanto, 
segue fechado, sem previ-
são de retorno neste mo-
mento.

Durante o per íodo 
mais difícil da pandemia, 
a Estação Cabo Branco 
teve exposições virtuais 
como forma de manter o 
espaço vivo. A primeira 
delas foi para celebrar os 
436 anos de João Pessoa, 
em 2021, com a ‘Expo Vir-
tual – Cidade que Cuida’, 
com obras de 13 artistas 
em visita virtual em 360º. 

Devido ao per íodo 
sem visitação, a Prefeitu-
ra de João Pessoa anun-
ciou, no começo deste 
mês, que planeja ações de 
melhorias no entorno da 
Praia do Seixas, espaço 
que compreende a Esta-
ção Cabo Branco, Farol e 
Bosque dos Sonhos.

Países oceânicos, que 
dependem de indústrias 
oceânicas sustentáveis 
para a prosperidade, saúde 
e futuro de suas comuni-
dades costeiras, como Bra-
sil e Noruega, esperam que 
o oceano possa gerar mais 
recursos e serviços “se for 
administrado com cuida-
do e de forma sustentável”, 
disse  o embaixador da No-
ruega no país, Odd Mag-
ne Ruud.

O Consulado Geral da 
Noruega e a embaixada 
no Brasil promovem hoje 
(24), no Rio de Janeiro, o se-
minário Green Technolo-
gy for Sustainable Oceans 
(Tecnologia Verde para 
Oceanos Sustentáveis), a 
bordo do veleiro Statsraad 
Lehmkuhl, que atracou on-
tem (23) no Pier Mauá, re-
gião portuária da capital 
fluminense.

O navio-escola Stats-
raad Lehmkuhl dá início 
à etapa brasileira da ex-
pedição One Ocean, or-
ganizada pela Fundação 
Statsraad Lehmkuhl em 
parceria com o governo 
norueguês, universidades, 
cientistas e empresas. A ex-
pedição partiu da Noruega 
em agosto de 2021 e retor-
nará àquele país em abril 
de 2023, depois de dar a 

volta ao mundo, visitan-
do 36 portos em diferentes 
países. No Brasil, ficará até 
o dia 26 deste mês.

A expedição One Ocean 
faz parte da Década da 
Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Susten-
tável (2020-2030), lançada 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Seu 
principal objetivo é cha-
mar a atenção e comparti-
lhar conhecimento sobre 
o papel vital dos oceanos 
para um futuro sustentá-
vel para o mundo.

O embaixador ressal-
tou que o Oceano Atlânti-
co enfrenta, no momento, 
graves ameaças provoca-
das pelo homem, como 
mudanças climáticas e po-
luição marinha. Essas são 
áreas consideradas priori-
tárias pela Noruega. “Os 
plásticos são uma ameaça 
global aos direitos huma-
nos e ao meio ambiente, 
aos direitos à vida, à saú-
de, à alimentação. Vamos 
trabalhar juntos para uma 
economia azul, sustentá-
vel e justa.”

Segundo Ruud, a então 
primeira-ministra da No-
ruega, Erna Soolberg, ini-
ciou o Painel de Alto Nível 
para uma economia oceâ-
nica sustentável em 2018. A 
ideia é  “criar mecanismos 
que levem a uma economia 
oceânica sustentável, para 

criar melhor compreensão 
internacional da conexão 
entre a importância eco-
nômica do oceano e os es-
tados”. Ele espera que a vi-
sita do veleiro contribua 
para a conscientização e 
engajamento do Brasil no 
combate à excessiva polui-
ção marinha.  A ideia, se-
gundo o embaixador, é mo-
tivar o Brasil para se tornar 
um membro do Painel de 
Alto Nível.

Transição verde
O embaixador da No-

ruega destacou a parceria 
importante entre Noruega 
e Brasil em termos de práti-
cas sustentáveis para uma 
transição verde, em espe-
cial no setor de energia. “O 
Brasil é um país muito im-
portante para a Noruega. 
A relação bilateral histó-
rica é baseada no oceano. 
O comércio de bacalhau 
e café (entre os dois paí-
ses) remonta há mais de 
180 anos”. 

O embaixador lem-
brou que a Noruega tem 
o segundo maior litoral do 
mundo, “incluindo os fior-
des”. Fiordes são grandes 
entradas de mar entre altas 
montanhas rochosas origi-
nada da erosão provocada 
pelo gelo.
     O navio-escola fica no 
porto do Rio de Janeiro  
até sábado, dia 26.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Alana Gandra 
Agência Brasil 

“Esse projeto 
tem o intuito 
de levar a arte 
da yoga para a 
comunidade, 
de forma 
gratuita

Guga Marques
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O Campinense estreia hoje à noite na Copa 
do Brasil. O adversário será o São Paulo, a par-
tir das 21h30, no Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. O jogo terá a arbitragem de um trio 
de Santa Catarina, comandado pelo árbitro 
Ramon Abatti Abel e os assistentes são Alex 
dos Santos e Éder Alexandre. Essa será a pri-
meira vez que os dois clubes se enfrentam na 
competição, mas já houve dois confrontos en-
tre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, nos 
anos de 1975 e 1981. Os dois terminaram em-
patados, 2 a 2 e 0 a 0 respectivamente. No jogo 
de hoje, o São Paulo tem a vantagem de jogar 
pelo empate e ao Campinense só a vitória clas-
sifica para a segunda fase. No ano passado, a 
Raposa estreou sendo eliminada pelo Bahia, 
com uma goleada de 7 a 1, dentro do Amigão. 

A expectativa é muito grande em Campi-
na Grande para esta partida, que por restri-
ções contra a pandemia da Covid, só poderá 
ter um público de no máximo 5 mil pessoas 
no estádio. A última vez que o São Paulo jo-
gou em Campina Grande foi em 2011, con-
tra o Treze, também pela Copa do Brasil e na 
oportunidade, venceu por 3 a 0, eliminando o 
Galo sem a necessidade do jogo da volta. Em 
2002 o tricolor paulista também enfrentou o 
Treze no Amigão pela Copa do Brasil e desta 

vez, amargou uma derrota por 1 a 0, com um 
gol de Capitão, para o Galo. No jogo da vol-
ta, o São Paulo goleou por 4 a 1, no Morumbi. 

Além do Treze, o São Paulo já enfrentou o 
Botafogo pela Copa do Brasil, em 2001. Ven-
ceu por 1 a 0 no Almeidão e atropelou o time 
paraibano no jogo da volta com uma golea-
da histórica, 10 a 0, no Morumbi. Um detalhe 
interessante é que em todas as partidas con-
tra os clubes da Paraíba, o goleiro foi Rogé-
rio Ceni, que hoje é o técnico do tricolor con-
tra o Campinense. Rogério também esteve 
na Paraíba em 2001 na Copa dos Campeões.

A Raposa, depois de uma temporada ma-
ravilhosa no ano passado, quando conseguiu 
o título paraibano e o acesso para a Série C, 
este ano, começou bem o Paraibano se man-
tendo na liderança do seu grupo, mas não 
vem bem na Copa do Nordeste, com apenas 
cinco pontos em seis jogos. Na última parti-
da, voltou a vencer, 2 a 1 o Sousa, e isto trouxe 
de volta o otimismo ao elenco. A motivação é 
muito grande para enfrentar o São Paulo, em 
uma partida que será mostrada para todo o 
Brasil pelo Sportv e pelo Premiere.

“Nós vamos fazer um jogo contra uma 
equipe bem grande no mundo todo. Mas, a 
gente está descansado e fizemos um bom jogo 
contra o Sousa. Vamos dar o máximo den-
tro de campo, sabemos que o favoritismo é 
deles. Eu estava sonhando com este jogo. A 
gente vai em busca desse sonho, que é ven-
cer e classificar o Campinense para a próxi-
ma fase”,  disse o meia Dione, que vem tendo 
boas atuações na equipe.

Para esta partida, a Raposa terá os refor-
ços do volante Patrick e do zagueiro Vinícius. 
Ambos estavam em tratamento de lesões no 
departamento médico e já estão treinando 
com o restante do grupo, desde a última se-
gunda-feira. Outro reforço para esta partida 
será o técnico Ranielle Ribeiro. Ele estava de 
quarentena por ter contraído Covid.

Precisando apenas de um empate para eli-
minar a Raposa, o São Paulo só tem um pro-
blema para esta partida, o lateral direito Igor 
Vinícius, que teve um estiramento na parte 
posterior da coxa e será substituído por Rafi-
nha. Os estrangeiros Arboleda, Rigoni e Cal-
leri estão confirmados pelo técnico Rogério 
Ceni, que ficou muito feliz com o desempe-
nho da equipe na vitória no clássico contra o 
Santos, dentro da Vila Belmiro.

n
O atacante Rodrigão, 
que já jogou no 
Campinense, é uma 
das apostas do Sport 
contra o Botafogo. 
As duas equipes 
continuam com 
boas chances de 
classificação

Raposa enfrenta o São Paulo a partir das 21h30, no Amigão, e precisa vencer para se classificar à segunda fase

Campinense tenta fazer história
Copa do Brasil

Rogério Ceni já veio 
à Paraíba como 

goleiro em alguns 
jogos contra times 

paraibanos, mas 
como técnico será a 

primeira vez 

Jogadores do 
Campinense treinaram 
bastante para tentar 
surpreender o São 
Paulo no jogo de 
estreia da Copa do 
Brasil
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Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

“Nós vamos fazer um 
jogo contra uma equipe 
bem grande no mundo 
todo. Mas a gente está 
descansado e fizemos um 
bom jogo contra o Sousa. 
Vamos dar o máximo 
dentro de campo, sabemos 
que o favoritismo é deles.”

Dione

Belo enfrenta o Sport, na Ilha do 
Retiro, em jogo da sexta rodada

Copa do Nordeste

Sport e Botafogo fazem 
hoje, às 21h30, na Ilha do Re-
tiro, em Recife, o último jogo 
da sexta rodada da Copa do 
Nordeste. O Leão é o quarto 
colocado do grupo A, com 
sete pontos e com 96,4 por 
cento de chances matemáti-
cas de classificação, enquan-
to que o Belo é o último colo-
cado do grupo B, com cinco 
pontos e apenas 19,7 por cen-
to de possibilidade de pas-
sar para a fase seguinte da 
competição. Ambas as equi-
pes têm dois jogos a menos 
em relação aos adversários. 
A partida terá um trio de ar-
bitragem do Rio Grande do 
Norte, comandado pelo ár-
bitro Zandick Gondim Alves 
Júnior e os assistentes são Vi-
nícius Melo de Lima e Débo-
ra Rayane Fernandes Mar-
tins.

Para o Botafogo, o jogo 
de hoje é muito importante 
porque em caso de vitória, o 
clube pode sair da lanterna 
e terminar a rodada no G4. 
Além disso, quebraria um 
tabu que dura desde o iní-
cio da Copa do Nordeste, em 
1997, de nunca ter consegui-
do vencer o Sport na compe-
tição. As duas equipes se en-
frentaram 12 vezes, com 10 
vitórias do clube pernambu-
cano e dois empates.

Após perder vários jo-
gadores importantes, o Belo 
teve um começo de tempora-

da muito ruim, mas aos pou-
cos, o time vem crescendo de 
produção e ganhando en-
trosamento. O time vem de 
uma vitória sobre o Atlético 
de Alagoinhas e um empa-
te com o Fortaleza, mostran-
do um futebol que agradou a 
sua exigente torcida. 

Para o jogo de hoje, o téc-
nico Gerson Gusmão terá dois 
reforços importantes, o expe-
riente zagueiro Leandro Ca-
milo, que estava aprimorando 
a forma física e poderá fazer 
a sua estreia, e o atacante arti-
lheiro do time, Gustavo Cou-

tinho, que não enfrentou o 
Fortaleza por questões contra-
tuais. A expectativa no clube 
é aproveitar o bom momen-
to e tentar pontuar na Ilha do 
Retiro, para se aproximar da 
zona de classificação e depois 
decidir em casa, contra Sergi-
pe e Campinense, uma vaga 
para a próxima fase. 

Todos os números, além 
do fato de jogar em casa, 
são favoráveis ao Sport, mas 
atualmente, o Leão da Ilha 
não se encontra em uma si-
tuação tão boa como antes. 
Após a chegada do técnico 
paraguaio Gustavo Floren-
tín, o Sport contratou cinco 
jogadores estrangeiros para 
reforçar a equipe e continua 
no mercado atrás de novos 
atletas. A principal novidade 
para a partida deverá ser um 
velho conhecido do torcedor 
paraibano, o atacante Rodri-
gão, que despontou para o fu-
tebol nacional, após ser arti-
lheiro pelo Campinense. 

O Belo chega motivado para o confronto após os últimos jogos

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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As Seleções Brasileiras Femi-
nina e Masculina de Goalball con-
quistaram, invictas, o lugar mais 
alto do pódio no Campeonato das 
Américas, disputado de 18 a 22 de 
fevereiro, no Centro de Treinamen-
to Paralímpico, em São Paulo. Vi-
tórias que têm a participação dos 
paraibanos Jônatas Castro, técni-
co da seleção feminina, e do ala 
Emerson Ernesto atleta da Asso-
ciação Paraibana de Cegos da Pa-
raíba (Apace-PB). 

“O Brasil feminino nunca ha-
via ganhado esta competição. Fa-
zer história com a seleção já na mi-
nha primeira competição liderando 
o grupo é indescritível”, comemo-
ra Jônatas Castro que iniciou o tra-
balho junto à equipe como auxi-
liar técnico em 2014, assumindo 
ano passado o cargo de técnico. 
Antes dessa vitória inédita as atle-
tas brasileiras de goalball haviam 
conquistado três vice-campeona-
tos nos anos de 2005, 2013 e 2017. 

A vitória final contra o Cana-
dá, por 5x0, garantiu às atletas uma 
vaga no Mundial que acontece no 
mês de junho na China.  Para che-
gar bem à disputa, que reúne as 
melhores seleções do mundo na 
conquista por uma vaga paralím-
pica, as brasileiras já iniciam os trei-
nos na próxima semana, segundo 

adiantou Jônatas Castro. “Vamos 
mirar nesse desafio e, na China, 
buscar uma vaga para as Paralim-
píadas”.  

Por serem os atuais campeões, 
os atletas da seleção masculina já es-
tavam classificados para o Mundial. 
O presidente da Associação Parai-
bana de Cegos-JP (Apace), Legy Pe-
dro Freire, comemorou mais um 
feito do ala Emerson Ernesto que 
há cerca de oito anos treina na as-
sociação. “É uma alegria para nós. 
Emerson é a representação de um 
trabalho contínuo feito pela Apa-
ce visando enviar atletas que pos-
sam contribuir com o desenvolvi-
mento do paradesporto em nosso 
país”. Os brasileiros, bicampeões 
das Américas, disputaram a final 
contra os Estados Unidos, vencen-
do por um placar de 12x2. 

Tanto Emerson, quanto Jona-
tas, são beneficiados pelo Progra-
ma Bolsa Esporte do Governo do 
Estado. O secretário executivo de 
Esporte e Lazer, José Marco, co-
memorou os resultados e decla-
rou: “O Governo do Estado, vem 
fazendo um grande investimen-
to no segmento do paradesporto, 
pois além de disponibilizar escoli-
nhas gratuitas em várias cidades da 
Paraíba, que é o Programa Paraíba 
Paralímpica, também tem no seu 
calendário de atividades, os Jogos 
Escolares e Paraescolares e os Jogos 
Paralímpicos da Paraíba”.

Técnico Jônatas Castro e o ala Emerson, atleta da 
Apace, brilham no Campeonato das Américas

Paraibanos são campeões 
no goalball em São Paulo

seleção brasileira

Com a fase de inscrições encerra-
da no última dia 18, o Edital do Bolsa 
Atleta contabilizou 6.817 interessados 
no programa de patrocínio individual 
para esportistas de alto rendimento da 
Secretaria Especial do Esporte do Mi-
nistério da Cidadania.

“O sistema on-line implementado 
desde o ano passado já foi completa-
mente assimilado pelos atletas e faz 
um filtro seletivo das inscrições. Isso 
facilita bastante o processo de análise. 
Em breve teremos a lista final com os 
beneficiados nesse primeiro edital do 
ciclo pós Jogos de Tóquio”, afirmou o 
secretário nacional de Esporte de Alto 
Rendimento do Ministério da Cidada-
nia, Bruno Souza.

A partir de agora, a área técnica da 
Secretaria Nacional de Esporte de Alto 
Rendimento entra na fase de checa-
gem da documentação enviada pelos 
candidatos. É nesse período que é fei-
ta uma conferência para avaliar se os 
resultados em competições apresen-
tados em cada inscrição são compatí-
veis com os listados pelas confedera-
ções esportivas e com a categoria de 
bolsa pleiteada.

A publicação da lista final de con-
templados está prevista para a pri-
meira quinzena de abril. Após a di-
vulgação, o atleta poderá, por meio 
do sistema on-line do programa, en-
viar os dados bancários e assinar o 
Termo de Adesão. É também a par-
tir da publicação da lista de contem-
plados que começa a contar o prazo 
de 10 dias para que os candidatos en-
trem com recursos.

Entre os inscritos no edital, a ampla 
maioria (74,1%, ou 5.050 atletas) plei-
teia vaga na categoria Nacional do pro-
grama, que prevê repasses mensais de 
R$ 925. Na sequência aparecem os in-

teressados na categoria Internacional 
(13,2%, ou 901 atletas), faixa do progra-
ma que prevê repasses de R$ 1.850. As 
demais inscrições variam entre as ca-
tegorias Estudantil (282 atletas), Olím-
pica/Paralímpica (274) e Base (310).

As categorias preveem repasses 
mensais que variam de R$ 370 a R$ 
3.100. Cada uma delas tem requisitos, 
como ter no mínimo 14 anos, estar vin-
culado a um clube e filiado a uma con-
federação, além de ter obtido resultado 
expressivo em competições previa-
mente indicadas. O detalhamento dos 
pré-requisitos pode ser conferido aqui.

Pódio já tem lista
O Bolsa Atleta conta ainda com a 

categoria Pódio, que tem edital sepa-
rado e é voltada para a elite do espor-
te nacional, com repasses mensais de 
R$ 5 mil a R$ 15 mil aos que cumprem 
uma série de critérios, como estar en-
tre os 20 melhores do mundo em suas 
modalidades. A primeira lista para o 
ciclo Paris 2024 foi divulgada no dia 4 
de fevereiro e trouxe 349 nomes.

Um dos maiores programas de pa-
trocínio individual no mundo, o Bol-
sa Atleta ajuda a dar condições para 
que os esportistas se dediquem ao 
treinamento e competições locais, sul
-americanas, pan-americanas, mun-
diais, olímpicas e paralímpicas. O 
grau de disseminação do Bolsa Atleta 
pode ser medido pela campanha do 
Brasil nos Jogos de Tóquio 2021. No 
Japão, o obteve a melhor campanha 
da sua história tanto nas Olimpíadas 
quanto nas Paralimpíadas. Nos Jogos 
Olímpicos, o país conquistou 21 me-
dalhas (sete ouros, seis pratas e oito 
bronzes), em 13 modalidades. O re-
sultado significou a 12ª colocação no 
quadro de medalhas. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

“É uma alegria 
para nós. 
Emerson é a 
representação 
de um trabalho 
contínuo feito 
pela Apace 
visando 
enviar atletas 
que possam 
contribuir com o 
desenvolvimento 
do paradesporto 
em nosso país”.

Legy Pedro Freire

O ala Emerson 
Ernesto 

representou a 
Paraíba no time 

masculino, e 
Jônatas Castro 

comandou a 
Seleção Feminina 
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Federação pretende reunir 
centenas de atletas na Paraíba

eventos de natação

Após o sucesso do pri-
meiro grande evento de 
Águas Abertas, realizado 
no mês de fevereiro na Praia 
do Bessa, em João Pessoa, 
a  Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba (Feap), 
se prepara para dar o start 
nas competições de natação. 
Para o mês de março estão 
previstos três grandes even-
tos que devem reunir cen-
tenas de nadadores da Pa-
raíba e de outros estados no 
Nordeste. 

Abrindo a programação 
de 2022, nos dias 12 e 13 de 

março deve acontecer o Tor-
neio Paraibano Absoluto, 
para competidores a partir 
dos 13 anos de idade. Já no 
dia 19, a Feap se organiza 
para realizar a primeira eta-
pa do Campeonato Paraiba-
no Master, com nadadores a 
partir dos 20 anos de idade, 
ambas as competições de-
vem acontecer na Vila Olím-
pica Parahyba, localizada no 
Bairro dos Estados em João 
Pessoa. “No pré-master na-
dam a partir dos 20 anos. 
Estamos aguardando uma 
confirmação do local, se não 
acontecer na Vila é o caso de 
se avaliar um outro espaço”, 
antecipa Antônio Meira, vi-

ce-presidente da  Feap.
Ainda no mês de março, 

no dia 26, foi confirmada a 
primeira etapa do Festival 
Paraibano de Natação Não 
Federados, que acontecerá 
na piscina do Colégio Lyceu 
Paraibano, no centro da ca-
pital. “Aqui participam os 
novatos, digamos assim, dos 
7 aos 14 anos de idade”, de-
talha Antônio Meira. O ca-
lendário 2022 da Feap, que é 
ligada à Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA), prevê compe-
tições para todos os meses 
do ano, tanto para a nata-
ção quanto para saltos or-
namentais e polo aquático. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Programa federal inscreve
6.817 atletas para este ano

bolsa atleta

Foto: Divulgação/Feap

A competição de Águas Abertas 
abriu este mês o calendário das 

competições
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Curtas

Ricardo pode desfalcar o
Sousa na Copa do Brasil

Substituído após lesão na coxa direita, na última 
partida do Sousa, pelo Paraibano, contra o São 
Paulo Crystal, em Cruz do Espírito Santo, o goleiro 
Ricardo, luta contra o tempo para tentar se recuperar 
até a partida  na Copa do Brasil, agendada para 
o próximo dia 1o, contra o Goiás, no Marizão. No 
início do segundo tempo, ele desabou no gramado, 
tentando fazer uma saída de bola. Até lá, o camisa 1 
segue acompanhado pelo departamento médico do 
clube na expectativa de poder participar do confronto. 
As vendas de ingressos para a partida contra o clube 
esmeraldino pela Copa do Brasil estão acontecendo 
nas bilheterias do Estádio Marizão, com preços 
que variam de R$ 20,00 a R$ 60,00. Pela internet, os 
ingressos podem ser comprados através do endereço 
www.rmtickets.com.br. 

Corinthians confirma o
técnico Vítor Pereira

Depois de muito suspense, negociações 
frustradas ao longo de três semanas, e cobranças, 
a diretoria do Corinthians oficializou, ontem, a 
contratação do português Vitor Pereira, que tinha 
deixado o Fenerbahçe. Ele assina até o fim de 2022 
e chega ao Corinthians com mais cinco integrantes 
da comissão técnica, sendo dois auxiliares e um 
preparador físico. Ele substitui Sylvinho com a 
missão de tornar o time um protagonista e para 
acabar com o jejum de títulos de dois anos. "Fala 
Fiel, no futebol as decisões não são simples. Como 
a gente está vendo por aí, não adiante ter pressa. 
O importante é definir o alvo, negociar, ter calma. 
Essa decisão demorou mais que a gente esperava, 
mas o resultado é exatamente o que a gente queria", 
anunciou o presidente Duílio Monteiro Alves. 

Tenista alemão é expulso
de torneio após agressão

O alemão Alexander Zverev protagonizou cenas 
lamentáveis após a eliminação de sua dupla com 
o brasileiro Marcelo Melo no ATP 500 de Acapulco. 
Revoltado com algumas marcações, o número três do 
mundo deu quatro golpes com a raquete na cadeira 
onde fica o árbitro principal e acabou sendo expulso 
do torneio. Rigorosa em suas decisões, a Associação 
dos Tenistas Profissionais prontamente desclassificou 
o jogador da competição. Pela segunda rodada de 
simples, o alemão enfrentaria Peter Gojowczyk após 
fazer história no México protagonizando o jogo a 
terminar mais tarde em um torneio oficial (4h55) e 
também por ser o mais longo da competição. “Devido 
à conduta antidesportiva na conclusão de sua partida 
de duplas na noite de terça-feira, Alexander Zverev 
foi retirado do torneio em Acapulco”, comunicou a 
ATP, já revelando como ficariam as chaves de simples 
para sequência. O momento de fúria de Zverev 
ocorreu assim que a partida de duplas contra Lloyd 
Glasspool e Harri Heliovaara terminou. Revoltado, o 
alemão partiu em direção ao árbitro de cadeira e deu 
três fortes raquetadas próximas a seu pé. Sentou-se e, 
não satisfeito, voltou gritando em direção do árbitro.

A Seleção Brasileira encerrou sua 
participação no Torneio Internacional 
da França com dois empates e um re-
vés. Na estreia, empatou em 1 a 1 com  
a Holanda. Em seguida, diante das 
donas da casa, as comandadas de Pia 
Sundhage foram superadas por 2 a 
1. Por fim, o Brasil empatou sem gols 
diante da Finlândia e ficou na tercei-
ra colocação da competição. 

Após o fim do último compromis-
so de sua equipe, na última terça-fei-
ra, Pia Sundhage analisou o desem-
penho de suas jogadoras diante das 
finlandesas.

Em entrevista ao Sportv após a 
partida, a técnica da Seleção Brasi-
leira explicou que, para obter melhor 
êxito, a equipe precisa aumentar o ní-
vel de condicionamento físico. Segun-
do Pia, com uma velocidade de jogo 
maior, suas comandadas teriam uma 
conexão mais natural e maiores chan-
ces de furar o bloqueio defensivo im-
posto pela Finlândia.

“Primeiro de tudo, nós cedemos a 
bola muitas vezes. Se temos a chance 
de colocar pressão na Finlândia, é fi-

cando com a bola. Precisamos correr 
mais, correr para criar mais chances 
agudas e colocar a bola na área. So-
bre as chances que criamos, quando 
você não converte em gol, isso traz 
um desconforto. Não foi bom o su-
ficiente. No que tange ao ataque, há 
coisas que precisamos melhorar, com 
certeza. Precisamos aumentar mais a 
velocidade para ganhar contra essa 
Finlândia bem organizada. Elas de-
fendem muito bem e são fortes, en-
tão precisamos ser mais inteligen-
tes”, analisou.

“Precisamos aumentar nossa per-
formance física, porque se fizermos 
isso, elas terão uma melhor técnica, 
tomarão as melhores escolhas e es-
taremos mais conectadas, tanto no 
ataque quanto na defesa. Precisamos 
estar mais em forma, e também há a 
questão da temporada. As atletas que 
atuam no Brasil ainda nem começa-
ram (a temporada). Isso pode ser um 
fator para explicar essa falta de cone-
xão. Mas se você vai jogar um torneio 
de três, quatro jogos, precisamos me-
lhorar nosso físico”, completou.

Técnica faz avaliação da campanha no Torneio Internacional da França, após uma derrota e dois empates

Pia reconhece deficiências da equipe
seleção feminina

O bilionário executivo John Textor 
teve, ontem, sua primeira grande frus-
tração na gestão do Botafogo. Depois 
de ter tudo acertado com o português 
Luis Castro, superando a concorrência 
do Corinthians, o dirigente viu o Al 
Duhail frustrar seus planos ao anun-
ciar que não vai liberar o treinador

Em busca de um comandante 
estrangeiro para participar da re-
construção da equipe, que espera se 

destacar no cenário nacional e até in-
ternacional com grande aporte finan-
ceiro após a negociação de sua SAF, o 
Botafogo já contava com os trabalhos 
de Luis Castro.

Porém, o clube do Catar resolveu 
contragolpear o interesse dos cariocas. 
"A direção do clube tem notado notí-
cias recorrentes no período recente so-
bre a saída do técnico Luis Castro. A 
administração de Al Duhail confirma 
que recebeu muitas ofertas solicitando 
os serviços do treinador. No entanto, 
Al Duhail confirma sua adesão a ele 
até o final de seu contrato com o clu-
be", anunciou o clube ontem, sobre o 
acordo assinado até junho.

Apesar da não liberação de Luis 
Castro pela direção catari, ainda há 
a possibilidade de o Botafogo pagar 
a multa rescisória e fechar com o trei-
nador português. O valor seria de R$ 
7 milhões e muitos torcedores ainda 
dão como certa a transação.

De acordo com o jornalista portu-
guês Pedro Sepúlveda, Castro já ti-
nha aprovado a proposta do Botafo-
go, na qual poderia trazer seus cinco 
integrantes de comissão técnica e ain-
da embolsar cerca de R$ 23 milhões 
de salários anuais. Seu agente deve 
se reunir com o Al Duhail nas próxi-
mas horas para tentar mudar a deci-
são do clube.

entrave

Al Duhail só libera o técnico Luís Castro 
para o Botafogo após cumpir o contrato
Agência Estado

Na última partida disputada pelo Torneio Internacional, a Seleção Brasileira empatou sem gols contra a Finlândia

Luís Castro ainda 
pode ser o técnico 

do Botafogo, já que 
as negociações não 
foram encerradas

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

 A
l D

uh
ai

l

“Primeiro de tudo, 
nós cedemos a bola 
muitas vezes. Se 
temos a chance de 
colocar pressão 
na Finlândia, é 
ficando com a bola. 
Precisamos correr 
mais, correr para 
criar mais chances 
agudas e colocar a 
bola na área.”

Pia Sundhage
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R$ 7 mi
é o valor da multa 
rescisória que o 

Botafogo tem que pagar 
ao clube do Catar para 

ter o técnico Luís Castro, 
que já tinha aprovado a 

proposta do time carioca

Ricardo jogou contra o SP Crystal, mas se lesionou

Foto: Jeffersonemmanoel/Sousa
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1993 — Bobby Moore, futebolista britânico
2012 — Pery Ribeiro, cantor e
compositor brasileiro
2020 — Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, 
historiador, escritor, advogado, empresário 
e político (PB)

Mortes na História

Obituário

Gary Brooker
19/2/2022 (anunciada em 22/2/2022) 
– Aos 76 anos, de câncer. Cantor 
e compositor inglês. Na década 
de 1960, o músico foi fundador e 
tecladista da banda Procol Harum.

Foto: Divulgação

Ilma Rodrigues dos Santos
e Edson Lima Rodrigues
17/2/2022 – Aos 45 e 43 anos, 
no Distrito de Abunã, em Porto 
Velho (RO), assassinados. Ela, 
que era liderança da Liga dos 
Camponeses Pobres (LCP), e o 
marido foram executados com tiros na cabeça. Os 
corpos do casal estavam ao lado da camionete 
deles que foi incendiada. Ela, que era tesoureira 
da LCP, e o marido viviam no acampamento 
Thiago dos Santos, na região da fazenda Nova 
Brasil, um local cercado de muita tensão e 
conflitos, inclusive com policiais, desde 2018.

Foto: Facebook

Sandra de Sousa Bárcia
22/2/2022 – Aos 63 anos, em João 
Pessoa (PB), de câncer (mieloma 
múltiplo). Radialista paraibana, 
natural de João Pessoa, atuou 
por cerca de 30 anos na Rádio 
Tabajara, que integra a Empresa 
Paraibana de Comunicação (EPC). Servidora 
pública, era vinculada à Secretaria de Estado da 
Comunicação Institucional. Começou a carreira na 
Rádio Capital, em São Paulo. Foi apresentadora 
da TV O Norte, na década de 1990, onde dividia 
a bancada com o jornalista e radialista Gilson 
Souto Maior. Ativista da causa animal, ela também 
atuava como protetora independente de animais 
em situação de rua.

Foto: YouTube

Mark Lanegan
22/2/2022 – Aos 57 anos. Cantor 
e compositor norte-americano 
conhecido pela rouquidão de seu 
vocal. O músico começou na banda 
de garagem Screaming Trees, 
uma das que fizeram parte da 
cena grunge da cidade de Seattle, nos Estados 
Unidos. Posteriormente, apostou na carreira solo, 
participando em álbuns do grupo Queens of the 
Stone Age. Em 2005, com Greg Dulli (The Afghan 
Whigs), fundou a banda Gutter Twins.

Foto: Reprodução

Aforismo

“Mortalidade: a parte da 
imortalidade que já conhecemos.”

(Ambrose Bierce)
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Emilio Sant’Anna 
Agência Estado

Cerca de 70% de mais de 
15 mil árvores mortas na 
borda sul da Floresta Ama-
zônica tiveram suas copas 
danificadas pela quebra de 
galhos ou partes do tron-
co antes de morrerem. As 
causas, falta de água e a for-
ça dos ventos, estão direta-
mente ligadas à ação huma-
na e às mudanças climáticas. 
A descoberta é de um estu-
do brasileiro publicado no 
Journal of Ecology. Ela preo-
cupa, pois aponta como ou-
tras partes da Amazônia po-
dem ser atingidas no futuro 
caso a combinação de des-
matamento e aquecimento 
global não seja detida.

A mortalidade de árvores 
na borda sul é maior do que 
em qualquer outra região da 
Amazônia e, segundo a pes-
quisa, um aumento pode re-
presentar um ponto de infle-
xão para a floresta. A análise 
foi feita com dados de dez 
anos de pesquisas de cam-
po na área que já é a mais 
seca, a mais quente e a mais 
fragmentada das regiões da 

Amazônia. Ela só foi possí-
vel graças a mais de 20 anos 
de monitoramento e conta-
gem em áreas da floresta.

O índice de 70% repre-
senta as árvores mortas após 
serem encontradas vivas, 
mas com as copas quebra-
das na contagem anterior. 
Das achadas mortas, sem ca-
talogação anterior, a maioria 
morreu por quebra do tron-
co (54%); uma proporção me-
nor morreu em pé (41%), e 
poucas foram desenraiza-
das (5%).

A mortalidade para árvo-
res em pé foi maior em flores-
tas sujeitas a secas mais in-
tensas. Enquanto as árvores 
com copa mais exposta à luz 
eram mais propensas à morte 
por danos mecânicos, as me-
nos iluminadas eram mais 
suscetíveis à morte por seca.

A quebra das copas resul-
ta em maior exposição das 
árvores a pragas, mais fragi-
lidade nas secas e menor ca-
pacidade de fotossíntese. O 
desmatamento deixa as que 
ficam em pé mais expostas à 
ação dos ventos, que tendem 
a ser mais fortes em decor-
rência do aumento da tem-

peratura. Com mais árvores 
mortas, fica menor a capa-
cidade de a floresta reter o 
dióxido de carbono, princi-
pal gás causador do aqueci-
mento global.

Segundo a pesquisado-
ra Simone Matias Reis, da 
Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat), au-
tora do estudo, a morte das 
árvores está ligada ao des-

matamento na chamada 
fronteira agrícola, no sul da 
Amazônia. As medições fo-
ram feitas em Mato Grosso e 
no Pará. “Conforme aumen-
ta o desmatamento para a 
agricultura e para a criação 
de pastos, a floresta fica mais 
exposta e a região desmata-
da pode ter diminuição de 
chuvas e aumento da inten-
sidade dos ventos”.

Falta de água e a força dos ventos são as causas e estão diretamente ligadas à ação humana e às mudanças climáticas

Morte de árvores cresce na Amazônia
DESMATAMENTO
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Mortandade de árvores é maior na chamada fronteira agrícola

n Uma criança morta a cada três dias
Enquanto o debate sobre vacinação infantil 
se arrastava ao longo de 20 dias no Governo 
Federal, o Brasil registrou ao menos seis 
mortes e 124 casos graves de Covid-19 na 
faixa etária de 5 a 11 anos, o que representa 
uma letalidade de 4,83%. Na média, é como 
se uma criança tivesse morrido a cada 
três dias. Os dados são do Sistema de 
Informação da Vigilância Epidemiológica da 
Gripe (Sivep-Gripe), que compila casos de 
internação por Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), na qual a Covid-19 se inclui. 
Os registros foram compilados pela Rede 
Análise Covid-19.

n Dormindo com o cadáver da esposa
Um homem identificado como Sherwood foi 
condenado no último dia 17, em Michigan, nos 
Estados Unidos, por matar a própria esposa 
e dormir por uma semana com o cadáver. 
O crime foi realizado como uma espécie de 
“pacto” de assassinato e suicídio. Ele pode 
passar até 60 anos na prisão.
Após matá-la, ele tentou praticar suicídio, mas 
não conseguiu.

Breves & Curtas

Bem cedinho, fins de 1973, entrei no primeiro ônibus 
da Real, na Rodoviária Velha de Campina Grande, 
com destino ao Parque de Exposições da Paraíba, que 
na época ficava em Bayeux, cidade da Grande João 
Pessoa. Além de secretária do Doutor Humberto de 
Almeida na empresa Cande, como outros funcionários, 
eu também prestava serviços à sua Fazenda Muçambê. 
Responsável pela escrituração genealógica do gado 
Guzerá, minha missão naquele dia era me juntar 
à equipe da fazenda, liderada pelo administrador 
Pedrinho, para a organização da estreia dos animais do 
patrão em pista de exposição.

Desde que comecei a cuidar dos afazeres 
burocráticos da fazenda, passei e me interessar por 
gado e estudei tudo a respeito, especialmente os 
zebuínos, e participar daquele evento pra mim era um 
sonho. Sentada no ônibus, com o vento da janela aberta 
assanhando meus cabelos, me veio à mente o nome de 
Maurílio de Almeida. Eu nem imaginava como ele era, 
mas sabia que era um destacado criador de Guzerá, 
dono de espécimes premiadas, e ouvi muitas vezes 
meu patrão dizer o quanto cobiçava ter um touro dele 
cobrindo as vacas de sua fazenda. Fiquei tanto tempo 
absorta em pensamentos que nem vi o passar das 
paisagens sobre o asfalto, e só percebi que o destino 
estava perto quando o ônibus começou o trotar no trecho 
além do Cajá, onde a rodovia passava a correr sobre 
sequentes placas de cimento.

Desci do ônibus à beira da estrada, de onde já 
dava para ver o Parque, que parecia um grande curral 
enfeitado de bandeirolas coloridas. Cheguei cedo, 
entrei naquele anfiteatro de mundo rural, me dirigi ao 
pavilhão da representação da Muçambê e, sem perda 
de tempo, cuidei de conferir os itens do regulamento, 
orientei os tratadores para escovar os animais e conferi 
os cabrestos, pois eles tinham de estar impecáveis para 
entrar em pista, que é como uma passarela de concurso 
de misses. Aos poucos o Parque foi sendo tomado de 
gente exibindo moda country, barracas sendo abertas 
com ofertas de maçã-do-amor, suvenires, tiro ao alvo, e o 
sol começou a esquentar. Por volta das 9h o julgamento 
começaria e então me dirigi para a arquibancada, 
próximo do alambrado, para acompanhar a 
movimentação da comissão julgadora. Dali pude ver o 
Doutor Humberto chegar e se acomodar nos assentos 
destinados aos criadores em competição.

A festa começou. Pelo autofalante, eu ouvia e 
anotava a apuração e avaliação técnica do juiz. O sol 
cada vez mais quente e, por vezes, minha prancheta 
servia de guarda-sol e abano, mas quando se 
anunciava os vencedores das categorias dava gosto 
sentir a vibração nas arquibancadas e ver a alegria 
quase infantil dos criadores. O cheiro forte de estrume, 
os belos espécimes em desfile, as ansiedades, gritarias 
e assovios, tudo inspirava festa. Então chegou o 
momento mais esperado: as premiações de Grande 
Campeão e Melhor Expositor. Foi quando eu vi, no 
alto da arquibancada, um homem com os braços em 
cruz sobre o peito, como em oração, e depois elevando 
os braços em tão constrita vibração que chega me 
emocionou.

Finda a apuração, fui ao encontro de meu chefe 
para lhe passar o relatório das avaliações, cheguei 
no burburinho dos abraços, e foi então que conheci 
Maurílio de Almeida, ele era o criador vencedor do 
dia, que, na alegria em que estava, me cumprimentou 
com exagerada mesura e logo pediu para ver minhas 
anotações. Alegre, a cada linha que lia perguntava 
minha opinião, de modo que logo percebeu que, mesmo 
muito jovem, eu entendia de pecuária, especialmente 
sobre a milenar raça Guzerá. Ele simpatizou comigo de 
cara, pois andava relutando com o pedido do Doutor 
Humberto, mas mudou de opinião e disse: “É por causa 
dessa menina que você levará meu touro campeão para 
sua fazenda”.

Não recebi adicional no salário por isso, mas 
ganhei a amizade de Doutor Maurílio de Almeida, 
que, além de um fazendeiro abastado, era médico 
renomado, professor catedrático, romancista, membro 
de grandes instituições culturais e bibliófilo dos mais 
respeitados no Brasil. Sempre conversou comigo 
de igual para igual, me chamava de arquiduquesa 
d’Áustria, inspirada em nossas conversas cursei minha 
pós-graduação em Agronegócio e nossa amizade 
fraterna e respeitosa perdurou até seu falecimento, aos 
72 anos, em 14 de junho de 1998. Sepultado em João 
Pessoa, Maurílio jaz no tradicional Cemitério Senhor da 
Boa Sentença.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Maurílio de Almeida

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2022, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para locação de softwares, cuja abertura será no dia 15.03.2022 às 10:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 23 de Fevereiro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00004/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição de um veiculo de sete lugares zero km, 
cuja abertura será no dia 15.03.2022 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 23 de Fevereiro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeirae Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00005/2022, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de combustíveis, para abastecimento de veículos em trânsito, cuja abertura será no 
dia 15.03.2022 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-
1180,  peloemailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 23 de Fevereiro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de expediente 
e escolar, cuja abertura será no dia 15.03.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.
pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180, pelo email 
cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 23 de fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00013/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição de pneus de primeira linha 
(não remoldado, não recauchutado), cuja abertura será no dia 15.03.2022 às 14:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.O edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00014/2022, do tipo menor preço por item, prestação de serviços com a locação 
de veículos para administração, cuja abertura será no dia 15.03.2022 às 15:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.
aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00001/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de diversas secretarias, confor-

me especificações no contrato, pela contratação direta da empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ 
LTDA - ME – CNPJ nº 35.419.936/0001-36, com o valor global de R$ 43.810,00 (quarenta e três 
mil, oitocentos e dez reais).

 RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Aguiar -  PB, em  23 de Fevereiro de 2022.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00001/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00001/2022, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para aquisição de combustíveis e, destinados aos veículos de 
diversas secretarias do município de Aguiar, a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ nº 
35.419.936/0001-36, com o valor global de R$ 43.810,00 (quarenta e três mil, oitocentos e dez reais).  

Aguiar, em 23 de Fevereiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor 
preço Global, objetivando Contratação de empresa para executar Obra civil pública de construção 
de unidade básica de saúde (UBS) – Porte I no município de Alagoinha, em sessão pública para 
abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 16/03/2022, 
na sala da CPL. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.
pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

ALAGOINHA, 23 de fevereiro de 2022. 
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO COM 
ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS 
SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO – FNDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 15.000,00.

Alagoa Nova - PB, 07 de Fevereiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR 
PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - R$ 153.700,00.

Alagoa Nova - PB, 17 de Fevereiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO COM 

ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS 
SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO – FNDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 08/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00019/2022 - 08.02.22 - SERVI SOLUCOES INTELIGENTES 
EM GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA ATRA-

VÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00020/2022 - 17.02.22 - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 
QUIMICOS LTDA - R$ 153.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00023/2022, 
que objetiva: Aquisição de paralelepípedo, estrutura granítica ou basáltico para conclusão de rua no 
Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS - R$ 17.040,00.

Alcantil - PB, 23 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de paralelepípedo, estrutura granítica ou basáltico para conclusão de rua 
no Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA 15.451.1010.1017 – IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 23/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00052/2022 - 23.02.22 - MARIA DA 
CONCEICAO CAMPOS FREITAS - R$ 17.040,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00001/2022 

Aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00001/2022 que objetiva o registro de preços para: Registro de preços para eventual e futura 
contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento de gêneros alimentícios destinados a 
atender a demanda das Secretarias Municipais, do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Araruna/PB e o Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARUNA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARUNA/PB 
E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB. A referida Ata de Registro de Preços 
terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na im-
prensa oficial.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00001/2022 e seus anexos, e 
as seguintes propostas vencedoras do referido certame:MOURA DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 
35.104.506/0001-25 - Valor: R$ 1.433.089,66. Para dirimir as questões decorrentes da utilização 
da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA fica em seu inteiro teor 
disponibilizada no Portal Oficial do Município de Araruna/PB.

Araruna - PB, 22 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00002/2022 

Aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro - 
Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00002/2022 que 
objetiva o registro de preços para: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa 
jurídica visando o fornecimento de cestas básicas para atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de Araruna/PB, conforme termo de referência em anexo; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00.A referida Ata de Registro de Preços terá 
a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa 
oficial.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00002/2022 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame:- MOURA DISTRIBUIDORA LTDA.35.104.506/0001-25. 
Valor: R$ 617.400,00. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito 
o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA fica disponibilizada em seu inteiro teor no Portal 
Oficial do Município de Araruna/PB.

Araruna - PB, 22 de fevereiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gás GLP e água mineral. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos próprios do Município/Recursos 
federais. 02.010 – GABINETE DO PREFEITO Ficha: 04.122.0002.2004 – MANUT DAS ATI-
VIDADES DO GABINETE 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
Ficha: 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL 2.050 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Fichas: 12 361 0005 2012 MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.
NA APLIC.DO FUNDEB 30% 12 361 0005 2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL 
CUSTEADOS C/MDE 12 361 0030 2018 MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/
REC.DO FNDE 02.070 – SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E JURÍDICA Ficha: 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 
02.080 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Fichas: 15 
452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 
26 782 0007 2049 MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS 02.090 – 
SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL Ficha: 20 608 0011 
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA 02.110 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fichas: 008 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 08 244 0033 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE 
DO IGD 08 244 0033 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF–CRAS 03.000 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE Fichas: 10 301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS 10 
302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10 302 0012 
2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 
10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 10 302 0012 
2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO Elemento de Despesa: 
33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00018/2022 - 23.02.22 
- MT DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 67.000,00; Fundo Municipal de Saúde de Araruna CT Nº 
10018/2022 - 23.02.22 - MT DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 29.450,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município/Outros Recursos: 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0033.2059 MANUT. DAS ATIV. 
DO FUNDO MUNICIPL DE ASSIST. SOCIAL 02.070 SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. 
SOCIAL E JURIDICA08.241.0013.2033 MANUT. DAS ATIV. DE FUNCIONAMENTE DA CONVIV. DO 
IDOSO 08.244.0033.2035 MANUT. DAS ATIV. DAS AÇÕES E SERV. SOCIAIS 08.244.0033.2036 
AMPARAR E PRESTARA ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES - Elemento de Despesa: 
3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00026/2022 - 22.02.22 - MOURA 
DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 617.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – Recursos Próprios do Municípios/Outros Recur-
sos 02.010 GABINETE DO PREFEITO Ficha: 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE 02.020 SEC. DE PLANEJAMENTO ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL Ficha: 
04.122.0002.2006 MANUENTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. ADM. REGIONAL 02.050 SEC. DE 
EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER Ficha: 12.361.0005.2012 MANUT. DAS ATIV. DE 
ENSINO FUND. NA APLIC. DO FUNDEB 40% 12.361.0005.2013 MANUT. DAS ATIV. DO ENS. 
FUNDAMENTAL CUSTADOS COM MDE 12.361.0015.2014 MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIM. ESCOLAR –PNAE 12.365.0004.2020 MANUT. DAS ATIV. DE CRECHE MUNICIPAIS 
12.361.0030.2030 MANUT. DO PROG. QUAOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO–QSE 02.070 SEC. DE 
CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA Ficha: 08.241.0013.2033 MANUT. DAS 
ATIV. DE FUNCIONAMENTE DA CONVIV. DO IDOSO 08.243.0021.2034 MANUT. DAS ATIV. 
DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0033.2035 MANUT. DAS ATIV. DAS AÇÕES E SERV. SO-
CIAIS 02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS Ficha: 15.452.0022.2044 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INFRA/DEP. DE LIMP. PUBLI. E MEIO AMBIENTE 02.90 SEC. DE 
TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL Ficha: 20.608.0011.2052 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Ficha: 08.244.0033.2058 COORD. DO PROG. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOVINCU-
LOS–SCFV – 08.244.0033.2059 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPL DE ASSIST. SOCIAL 
08.244.0033.2063 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PAIF–CRAS 03.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE Ficha: 10.301.0012.2066 COORD. DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO BASICA–
PAB–FIXO 10.302.0012.2067 COORD. DAS ATIV. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
10.301.0012.2067 COORD. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA 10.301.0012.2075 
COORD. MANUT. ATIV. DO PROG. SUS/CAPS 10.302.0012.2077 COORD. MANUT. DAS ATIV. 
DO SAMU 10.302.0012.2080 MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. PUBLIC. EM SAUDE COM FM 
10.302.0012.2086 MANUT. DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO Elemento de Despesas: 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00025/2022 - 22.02.22 - 
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 600.000,00 e Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT 
Nº 10025/2022 - 22.02.22 - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 116.544,83.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, TODOS DE FABRI-
CAÇÃO NACIONAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS. 
02.010 – GABINETE DO PREFEITO: 04.122.0002.2004; MANUT DAS ATIVIDADES DO GABI-
NETE 02.020 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA 
MUNICIPAL: 04.129.0002.2006/04.129.0002.2007; 2.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTOS E LAZER: 12.361.0005.2012/12.361.0005.2013/12.361.0028.2018/12.
361.0030.2030; 02.070 – SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
JURÍDICA: 08.244.0033.2035; 02.080 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SER-
VIÇOS URBANOS: 15.452.0022.2044; 26.782.0007.2049; 02.090 – SECRETARIA DE TURISMO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL: 20.608.0011.2052; 02.110 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.244.0033.2059; 08.244.0033.2062; 08.244.0033.2063 03.000 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.0012.2066/ 10.302.0012.2067; 10.301.0012.2069/ 
10.302.0012.2070/ 10.301.0012.2079/ 10.302.0012.2080/ 10.302.0012.2086; ELEMENTOS 
DE DESPESAS: 33903099 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT 
Nº 00020/2022–15.02.22 - CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 
120.000,00; CT Nº 10020/2022–15.02.22 - CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 100.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
ERRATA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2022

Onde lê-se: RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: UNIVERSI-
DADE ESTADUAL DA PARAIBA - R$ 54.317,07, Lê-se: RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - R$ 52.751,05

Areia - PB, 28 de Janeiro de 2022
Ivano Cassimiro dos Santos

Presidente 
 

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA
DISPENSA Nº DP00001/2022

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO

Onde lê-se: OBJETO: PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Areia e: CT Nº 
00003/2022 - 01.02.22 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - R$ 54.317,07, lê-se: OBJETO: 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Areia e: CT Nº 00003/2022 - 01.02.22 - UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - R$ 52.751,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abasteci-
mento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da 
Municipalidade via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 68.180,00; W. M. COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 759.000,00.

Areial - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
no Município de Areial. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 24 de Março de 2022, na sala da referida comis-
são, sediada na Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as al-
terações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 23 de Março de 2021
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo 
destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários 
oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios e Federal: 02010.04.122.2002.2002– MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO • 02020.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO • 02030.04.122.2004.2007 – MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE FINANÇAS • 02040.12.361.1005.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-
DAMENTAL • 02040.12.361.1005.2044 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% 
• 02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO • 02040.12.365.1005.2013 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL • 02040.13.392.1006.2015 – 
PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS • 02040.13.392.1006.2016 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS • 02040.27.812.1006.2017 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR • 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DE ASSISTENCIA SOCIAL • 02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
GRUPOS DE CONVIVENCIA • 02060.08.243.1010.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CONSELHO TUTELAR • 02060.08.243.1010.2050 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ • 02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS • 02070.15.122.2008.2036 – MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS • 02080.20.122.2009.2039 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA • 02090.10.301.1008.2019 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA • 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • 02090.10.301.2006.2022 – MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00024/2022 - 24.02.22 - SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 68.180,00; 
CT Nº 00025/2022 - 24.02.22 - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 759.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTO-
LÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE AROEIRAS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 149.336,12; 
JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 188.286,60; MEDONTEC–MAN. E REPAR. EM EQUIP. MED. 
HOSP. E ODONT. LTDA - R$ 124.921,80.

Aroeiras - PB, 04 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
INSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE 
SAÚDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE 
SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CON-
SUMO 3.3.90.30.02.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2070 
– MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2035 – ATIVI OPERACION CENTRO ES-
PECIALIDADE ODONTOLOGICAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.02.00 MATERIAL ODONTOLOGI-
CO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00037/2022 - 08.02.22 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 149.336,12; CT Nº 00038/2022 - 08.02.22 - JOSE NER-
GINO SOBREIRA - R$ 188.286,60; CT Nº 00039/2022 - 08.02.22 - MEDONTEC-MAN. E REPAR. 
EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA - R$ 124.921,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUI-
PAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2011 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 
– MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES 
DO COVID–19 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/
MAC 02070.10.302.2011.2035 – ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGI-
CAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT 
Nº 00032/2022 - 07.02.22 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 155.122,00; 
CT Nº 00033/2022 - 07.02.22 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
159.890,00; CT Nº 00034/2022 - 07.02.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERI-
DIONAL LTDA - R$ 13.875,00; CT Nº 00035/2022 - 07.02.22 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA - R$ 7.305,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
EIRELI - R$ 472.128,30; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – ME (NEVAS COMÉRCIO) - R$ 42.813,00.

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de 
Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das Ativi-
dades da Secretaria de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Educação 
12 361 1002 2013 Manutenção da Secretaria de Educação 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 
10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 02.060 Fundo Municipal de 
Saúde 10 121 1001 1015 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Gestão 
SUS 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção 
Primária – Recursos Próprios 10 302 1001 2038 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de 
Saúde da Atenção Especializada– Recursos 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 02.100 Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 244 1003 2051 Bloco da Proteção Social Básica 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Juventude 13 122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esporte e Juventude 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 17/02/2023. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00401/2022 - 17.02.22 
- NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME (NEVAS COMÉRCIO) - R$ 42.813,00; CT Nº 00402/2022 
- 17.02.22 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI 
- R$ 472.128,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2022
 Aos 17 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2022 que objetiva o registro 
de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. 
VENCEDORES: - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
EIRELI. CNPJ: 23.708.247/0001-62 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 
- 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 
54 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 
- 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 92 - 93. Valor: R$ 472.128,30. - NEVALTO DE SOUSA 
PEREIRA – ME (NEVAS COMÉRCIO). CNPJ: 21.187.875/0001-14 - Item(s): 13 - 17 - 18 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 32 - 33 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 51 - 55 - 56 - 60 - 77 - 89 - 91. Valor: R$ 42.813,00. A 
referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. Ata de registro de preços será publicado na integra 
no Mensário do Município.

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA 
ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SANTANA– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES – EPP - R$ 128.501,80.

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SANTANA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 2014 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL 
– 12 365 1002 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
– CRECHE – 12 365 1002 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PRE–ESCOLA – 12 366 1002 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA – 12 306 1002 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIO-
NAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – 33.90.30 –MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: 
até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
00501/2022 - 17.02.22 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP - R$ 128.501,80. 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
Aos 17 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00002/2022 que objetiva o registro 
de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA– PB; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. VENCEDOR: RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES – EPP. CNPJ: 07.526.979/0001-85. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29. Valor: R$ 128.501,80. A 
referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. Ata de registro de preços será publicado na integra 
no Mensário do Município.

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA 
ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SANTANA– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES – EPP - R$ 996.483,20.

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 
2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDA-
MENTAL – 12 365 1002 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CRECHE – 12 365 1002 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRE–ESCOLA – 12 366 1002 2024 MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA – 12 306 1002 2025 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – 33.90.30 –MATERIAL DE 
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 00601/2022 - 17.02.22 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 
- EPP - R$ 996.483,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022
 Aos 17 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liber-
dade - Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal 
nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 
de Janeiro de 2020; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico nº 00003/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA 
ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
DE SANTANA– PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade 
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES – 
EPP. CNPJ: 07.526.979/0001-85. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Valor: R$ 996.483,20. A 
referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 
de publicação de seu extrato na imprensa oficial. Ata de registro de preços será publicado na 
integra no Mensário do Município.

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 09h30min DO DIA 10 DE MARÇO 
DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Empresa especializada para Implantação e suporte técnico de Software, destinado ao 
controle Contábil, Portal da Transparência e demais sistemas, com a finalidade de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Barra de Santana/PB. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 23 de fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 11h00min DO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h00min DO DIA 10 DE MARÇO DE 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO 
E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SANTANA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.
com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 
10 de março de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 10 de março de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; e legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: 
bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 5.775,00.Barra de 

Santana - PB, 22 de Fevereiro de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, 
PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra 
de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 1500100O0utros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 22/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 01401/2022 - 22.02.22 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS 
LTDA - R$ 5.775,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS 
E MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM REPARAÇÃO (SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) 
DOS PSF’S DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: R S FERREIRA DA SILVA - R$ 22.000,00.

Belém - PB, 21 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM REPARAÇÃO (SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) 
DOS PSF’S DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00013/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.301.0428.2063 
MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF 600 TRANSFERENCUAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2064 MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 452.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
453.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00053/2022 - 21.02.22 - R S FERREIRA DA SILVA - R$ 22.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo torna público que fará realizar através da Comissão Per-

manente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo 
- PB, às 09:00 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA PONTA 
DE MATOS. Recursos: Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222.E-mail:licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Fevereiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto 
Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00002/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A base de água conforme termo de referen-
cia e especificações); resolve registrar o preço nos seguintes termos: - VIMASTER INDUSTRIA E 
COMERCIO DE VIDRO LTDA.

05.305.148/0001-58(Matriz)
Item(s) : 1-2-3-4-5
Valor: R$ 450.800,00

Campina Grande - PB, 23 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00009/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede telefônica da STTP. Contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos telefônicos, central 
e rede telefônica da STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: Fonetel Telecomunicações Inf. Comercio e Serv. Ltda - R$ 9.360,00.

Campina Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2022 
Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto 
Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00005/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de Coffe Break para atender às necessidades da STTP; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

- JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS.
20.754.575/0001-07 
Item(s): 1 - 2 - 3.
Valor: R$ 54.000,00

Campina Grande - PB, 23 de Fevereirode 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede telefônica da STTP. Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede 
telefônica da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos 04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 33.90.39.99 – Outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00028/2022 - 
03.02.22 - Fonetel Telecomunicações Inf. Comercio e Serv. Ltda - R$ 9.360,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de 
Preço em epigrafe, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CATU-
RITÉ–PB. EMPRESAS INABILITADAS: NÃO HOUVE. EMPRESAS HABILITADAS: R F SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. (CNPJ 29.878.872/0001-39). Não havendo qualquer manifestação 
a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da 
alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art.43 da Lei Federal nº 8.666/93, todas as con-
correntes assinaram termo expresso de desistência de recurso quanto a esta Fase, possibilitando 
nesta mesma sessão ser realizado a análise das propostas de preços dos licitantes habilitados. 

RESULTADO DE PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à 
Tomada de Preços em epigrafe. PROPOSTAS CLASSIFICADAS E VENCEDORA DO CERTAME: 
R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. (CNPJ 29.878.872/0001-39). com valor global 
da proposta de preços de R$ 423.928,69 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e 
oito reais e sessenta e nove centavos), conforme consta nos autos do processo administrativo.

Caturité – PB, 23 de fevereiro de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE RETORNO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
A pregoeira oficial do Municipal de Conceição – PB, no uso das prerrogativas que lhe confere a 

lei, comunica aos interessados o retorno do processo e que foram realizadas as alterações no edital 
e termo de referência do procedimento licitatório modalidade Pregão Eletrônico Nº. 00011/2022, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A 
DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CONCEIÇÃO – PB, a sessão pública agendada para o dia 14/03/2022 às 09:00 horas do dia. 
Data e horário do início da disputa: 09:10 horas do dia 14/03/2022. O edital com as devidas alterações 
deverá ser retirado no site oficial Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.
br, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e site da prefeitura municipal de Conceição/
PB. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 23 de fevereiro de 2022.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
O prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB informa que, com referência ao Pregão 

Eletrônico n° 00008/2022 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES E GRANJEIROS PARA A DE-
MANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO – PB, INCLUINDO A MERENDA ESCOLAR, está convocando as classificadas no 
processo para apresentarem amostras até 72 (setenta e duas) horas, conforme o item 8.6.3. “Caso 
a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 
desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá 
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 
proposta, no local a ser indicado e dentro de 72 (setenta e duas horas) contados da solicitação do 
edital”. Maiores informações através do e-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. 

Conceição – PB, 23 de fevereiro de 2022.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0029/2022

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 71, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, acolho parecer da Procuradoria Jurídica, e HOMOLOGO o 
presente processo licitatório que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO/PB, pelo valor global de R$ 1.154.445,50 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E 
QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 
ficando a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 
31.187.918/0001-15, ganhadora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.Com base no 
Art. 90 da Lei n° 14.133/2021 c/c Item 15.2 do Edital, fica convocado o adjudicatário para assinatura 
do Instrumento Contratual no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Conceição - PB, 23 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0029/2022

O Prefeito Municipal, autoridade competente do município, no uso das atribuições, e observa-
das às disposições da Lei Federal nº 14.33/2021, ADJUDICA o presente processo licitatório que 
tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA OS 
PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB, pelo valor 
global de R$ 1.154.445,50 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCEN-
TOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ficando a empresa ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 31.187.918/0001-15, ganhadora 
dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.

Conceição - PB, 23 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JUÇARA QUNTANS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para 

conhecimentos dos interessados a sessão pública para abertura de proposta de preços da 
Tomada de Preços Nº 006/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Ge-
lisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino 
da Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas 
orçamentárias de custos,será realizada às 08h:00min (oito horas) do dia 07 de março de 2022 
(Local:Mesmo local da 1º Sessão Pública). 

Coremas-PB, 22 de fevereiro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 022/2022
Processo Administrativo nº 25/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Pres-

tcontas Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial e Publica Ltda, CNPJ Nº 39.933.307/0001-
80.Objeto: serviços de execução e controle de prestação de contas dos convênios Estaduais e 
Federais, junto ao SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO e demais prestações 
de contas físicas Funasa, Integração, Dnocs, entre outras do município de Coremas-PB. Fundamen-
tação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor Contratual R$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais), com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Termo de 
Dispensa em: 31/01/2022. Ratificação em: 31/01/2022.

Coremas-PB, 31 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2022

Dispensa de Licitação nº 022/2022. Processo Administrativo nº 25/2022.Contratante: Pre-
feitura de Coremas-PB. Contratada: Prestcontas Assessoria e Consultoria em Gestão Empre-
sarial e Publica Ltda, CNPJ Nº 39.933.307/0001-80. Objeto: serviços de execução e controle 
de prestação de contas dos convênios Estaduais e Federais, junto ao SICONV, SUASWEB, 
SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO e demais prestações de contas físicas Funasa, Integração, 
Dnocs, entre outras do município de Coremas - PB. Vigência até: 01/09/2022. Valor global: 
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 025/2022
Processo Administrativo nº 32/2022.Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: DB 

Construtora Ltda-ME, CNPJ Nº 42.312.300/0001-56. Objeto: recuperação de pavimento em parale-
lepípedo da Avenida Getúlio Vargas e Rua Locutor Valderedo Romão no município de Coremas/PB. 
Fundamentação Legal: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor Contratual R$ 31.922,25 
(trinta e um mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). Termo de Dispensa em: 
16/02/2022. Ratificação em 16/02/2022.

Coremas-PB, 16 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2022

Dispensa de Licitação nº 025/2022. Processo Administrativo nº 32/2022. Contratante: Prefeitura 
de Coremas - PB. Contratada: DB Construtora Ltda-ME, CNPJ Nº 42.312.300/0001-56. Objeto: 
recuperação de pavimento em paralelepípedo da Avenida Getúlio Vargas e Rua Locutor Valderedo 
Romão no município de Coremas/PB. Vigência até: 17/04/2022. Valor global: R$ 31.922,25 (trinta 
e um mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

Coremas-PB, 17 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
Processo Administrativo nº 23/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas - PB. Contratada: Maria 

Gadelha Soares-ME (Sof Locadora), CNPJ Nº 18.006.714/0001-72. Objeto: Locação de um veículo 
automotor tipo passeio com capacidade para até 05 (cinco) ocupantes, com ar-condicionado, para 
realização de viagens a serviço da secretaria de saúde e fundo municipal de saúde do município de 
Coremas/PB. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor Contratual 
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais).Termo de Dispensa em: 31/01/2022. Ratificação em: 31/01/2022.

Coremas-PB, 31 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022

Dispensa de Licitação nº 020/2022. Processo Administrativo nº 23/2022. Contratante: Prefeitura 
de Coremas-PB. Contratada: Maria Gadelha Soares-ME (Sof Locadora), Objeto: Locação de um 
veículo automotor tipo passeio com capacidade para até 05 (cinco) ocupantes, com ar-condicionado, 
para realização de viagens a serviço da secretaria de saúde e fundo municipal de saúde do município 
de Coremas/PB Vigência até: 01/09/2022. Valor global: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 
reais), com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022
Processo Administrativo nº 18/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: 

Ednaldo Luiz do Carmo Pasa-ME, CNPJ Nº 43.045.166/0001-37. Objeto: Contratação de 
empresa para prestar os serviços de funerária as pessoas carentes do município de Coremas-
-PB. Fundamentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Contratual: R$ 
16.760,00 (dezesseis mil setecentos e sessenta reais). Termo de Dispensa em: 26/01/2022. 
Ratificação em: 26/01/2022.

Coremas-PB, 26 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2022

Dispensa de Licitação nº 016/2022. Processo Administrativo nº 18/2022. Contratante: Prefeitura de 
Coremas-PB. Contratada: Ednaldo Luiz do Carmo Pasa-ME, CNPJ Nº 43.045.166/0001-37. Objeto: 
Prestar os serviços de funerária as pessoas carentes do município de Coremas-PB. Vigência até: 
27/08/2022. Valor global: R$ 16.760,00 (dezesseis mil setecentos e sessenta reais).

Coremas-PB, 27 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologaro resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 006/2022, que 
objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma de 
locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de Saúde, conforme termo 
de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apon-
tam como proponente vencedor:Licitante vencedor:BRB Serviços e Comercio Eireli, CNPJ nº 
22.577.254/0001-00, Rua Leonardo Araujo, 1832 (Anexo B), Patronato CEP: 62200-000, Nova 
Russas-CE, com o valor total de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), referente ao 
item: 5;Licitante vencedor: Fama VeiculosLtda, CNPJ nº 41.155.821/0001-84, Rua Maria Dias 
de Oliveira, 139 (Sala A), Treze de Maio, CEP: 58025-810, Joao Pessoa-PB, com o valor total 
de R$ 149.160,00 (cento e quarenta e nove mil, cento e sessenta reais), referente aos itens: 4, 
6, 7, 8 e 11;Licitante vencedor:Francisco Pereira de Oliveira, CNPJ nº 41.896.892/0001-38, Av. 
Presidente Getulio Vargas, 107 (Térreo), Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB, com o valor total 
de R$52.320,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte reais), referente aos itens: 3e 9;Licitante 
vencedor:João Paulo do Nascimento Barbosa, Cnpj: nº 42.010.570/0001-02, Rua Severino de 
Araújo Lacerda, 69 (Casa), Lucrenato Ramalho, CEP: 58770-000, Coremas-PB, com o valor 
total de R$ R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e vinte reais), referente aos itens: 1 
e 2;Licitante vencedor:Julimar Soares, Cnpj: nº 41.800.398/0001-28, Rua Jose Monteiro Silva, 
99 (Terreo), Coreminhas, CEP: 58770-000, Coremas-PB, com o valor total de R$ 23.400,00 
(vinte e três mil e quatrocentos reais), referente ao item: 5.Desta forma o valor total homologado 
é de R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).Notificação: Ficam notificados para 
assinatura dos respectivos contratos os licitantes vencedores acima citados para no prazo de até 
05 (cinco) dias consecutivos (contados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação desta 
homologação) na sede da Prefeitura, conforme previsto no item 15.1 do instrumento convocatório.
Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 23 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-

solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 007/2022, que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado, em forma de locação de veículo 
mensal para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme termo de referência; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: Licitante vencedor: Cicero Viana da Silva Sobrinho, CNPJ Nº 27.014.728/0001-29, 
Rua Deputado Janduy Carneiro, S/N, Centro, Cep: 58770-000, Coremas-PB, com o valor total de 
R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), referente ao item: 3; Licitante vencedor: Fama 
VeiculosLtda, CNPJ nº 41.155.821/0001-84, Rua Maria Dias de Oliveira, 139 (Sala A), Treze de 
Maio, CEP: 58025-810, Joao Pessoa-PB, com o valor total de R$ 46.920,00 (quarenta e seis mil e 
novecentos e vinte reais), referente aos itens: 2 e 4; Licitante vencedor:Francisco Pereira de Oliveira, 
CNPJ nº 41.896.892/0001-38, Av. Presidente Getulio Vargas, 107 (Térreo), Centro, CEP: 58770-000, 
Coremas-PB, com o valor total de R$ 67.080,00 (sessenta e sete mil e oitenta reais), referente aos 
itens: 5 e 6; Licitante vencedor:João Paulo do Nascimento Barbosa, Cnpj: nº 42.010.570/0001-02, 
Rua Severino de Araújo Lacerda, 69 (Casa), Lucrenato Ramalho, CEP: 58770-000, Coremas-PB, 
com o valor total de R$ 131.760,00 (cento e trinta e um mil e setecentos e sessenta reais), referente 
aos itens: 1, 7, 9 e 10; Licitante vencedor:Julimar Soares, Cnpj: nº 41.800.398/0001-28, Rua Jose 
Monteiro Silva, 99 (Terreo), Coreminhas, CEP: 58770-000, Coremas-PB, com o valor total de R$ 
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), referente ao item: 3. Desta forma o valor total 
homologado é de R$ 306.360,00 (trezentos e seis mil, trezentos e sessenta reais). Notificação: 
Ficam notificados para assinatura dos respectivos contratos os licitantes vencedores acima citados 
para no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos (contados a partir do 1º dia útil subsequente da 
publicação desta homologação) na sede da Prefeitura, conforme previsto no item 15.1 do instrumento 
convocatório. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 23 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022
Processo Administrativo nº 17/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas-PB. 

Contratada: Rita de Cassia Henrique de Araújo-Me (Auto Elétrica São Vicente), CNPJ Nº 
27.073.710/0001-06. Objetivo: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de auto 
elétrica destinados a frota de veículos da secretaria de educação e saúde do município de 
Coremas/PB. Fundamentação legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor Con-
tratual R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais). Termo de Dispensa em: 26/01/2022. 
Ratificação em: 26/01/2022.

Coremas/PB, 26 de Janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2022

Dispensa de Licitação Nº 015/2022. Processo Administrativo nº 17/2022. Contratante: Pre-
feitura Municipal de Coremas-PB. Contratada: Rita de Cassia Henrique de Araújo-ME (Auto 
Elétrica São Vicente), CNPJ Nº 27.073.710/0001-06. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestar serviços de auto elétrica destinados a frota de veículos da secretaria de educa-
ção e saúde do município de Coremas/PB. Vigência: 31/12/2022. Valor global: R$ 17.300,00 
(dezessete mil e trezentos reais).

Coremas/PB, 27 de Janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 08:01 horas do dia 09 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitaca-
ocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 22 de Fevereiro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA 
ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – ATRAVES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Abertura da sessão 
pública: 08:00 horas do dia 15 de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 15 
de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitaca-
ocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU-
NICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 15 de Março 
de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 15 de Março de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; 
podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 16 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 08:01 horas do dia 16 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitaca-
ocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE 
FARMACIA BASICA E MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de lances: 
08:01 horas do dia 17 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: 
licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Execução de Obras de Construção Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas 

Ruas no Perímetro Urbano deste Município de Cubatí, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto 
Básico em Anexo. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
1) BERCON ENGENHARIA EIRELI – cujo valor total e de R$ 488.997,16 e 2)TORRES CONSTRU-
ÇÕES LTDA, cujo valor total e de R$ 502.147,65. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Telefone: (083) 33851110. E-mail: 
licitacaocubati@gmail.com. 

Cubatí - PB, 23 de Fevereiro de 2022
IZONALDO C. FERINO JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00006/2022, 
que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-
DAMENTAL ELIZA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRINHA SITUADA NA ZONA URBANA 
DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 97.475,39.

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00007/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOL-
VIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E URBANISTICO COM RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: ESTRELA SERVIÇOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS 
LTDA - R$ 26.400,00.

Cubatí.. - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL ELIZA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRINHA SITUADA NA ZONA 
URBANA DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2022. DOTAÇÃO: 02.006 SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 0004 1007 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE 
ENSINO FUNDAMENTAL – 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos – MDE – 0085 4490.51 
OBRAS E INSTALAÇÕES – RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 31/08/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00009/2022 - 23.02.22 - BOMSUCESSO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 97.475,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJE-
TOS DE ENGENHARIA E URBANISTICO COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2022. 
DOTAÇÃO: 02.017 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04 122 0002 2066 ATIVIDADES 
DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA – 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos – 0289 
.3390.39.00.1.500.0000. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – RECUR-
SOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 28/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cubati e: CT Nº 00010/2022 - 23.02.22 - ESTRELA SERVIÇOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS 
LTDA - R$ 26.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da 
Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, 
Creches, Sopão, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e demais Secretarias 
Municipais, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / MDE / 
FUNDEB / QSE / FNAS / FUS e CUSTEIO: 20.600 – 12.361.0008.2013 – 12.361.0008.2014 
– 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2074 – 20.910 – 08.241.0010.2030 – 08.244.0010.2044 
– 40.100 – 10.301.0004.2060 – 10.301.0004.2067 – 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 22/2022 - 21.02.22 - SEVERINO MANOEL DA SILVA 
HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 577.091,90.

Cuitegi, 21 de fevereiro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 13h30min do dia 16 de Março de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica 
do ramo pertinente, para execução dos serviços de construção de unidade escolar com 04 salas de 
aula – Distrito de Estacada. Recursos: provenientes do Convênio Estadual nº 393/2021/Próprios. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@
gmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 23 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para veículos leves e 
utilitários. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 23 de Fevereiro  de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal 

de Saúde deste Município, convoca as empresas: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA; DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 
08.778.201/0001-26; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA; EXPRESS DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP; FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. 
HOSP. LTDA; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA; PHOSPODONT LTDA, participantes do Pregão Presencial nº003/2022, para a sessão de 
continuidade do certame, que se realizará no dia 25 de Fevereiro de 2022 às 14:30 horas, na Rua 
Manoel Inácio da Silva, 110 - Centro - Damião - PB,. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com
Damião - PB,  21 de Fevereiro  de 2022

JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 
GESTÃO MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIETE 
GONÇALVES PEREIRA DE BARROS - R$ 400.581,01; JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 
4.554,90; TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 383.381,25. Convocamos as 
empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 18 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: QUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA ANUAL DAS NECESSIDA-
DES DO PRONTO ATENDIMENTO, POLICLÍNICA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV 
E V, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA 
DA COSTA GOMES DE MORAIS - R$ 12.260,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 28.496,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 165.372,70. 
Convocamos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Inês - PB, 18 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO E DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANNE WALDEREZ ARAÚJO ALVES DA SILVA13885292425 - R$ 31.906,34.

Dona Inês - PB, 09 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Contratação 
de prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva das instalações, 
sistemas, equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo Split, com fornecimento de mão 
de obra, gás refrigerante, limpeza e serviços afins, nos aparelhos das Unidades Básicas de Saúde 
I, II, III, IV e V, Pronto atendimento, Policlínica e Secretaria Municipal de Saúde deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIEGO RAFAEL DE SOUSA 
MARQUES 07323548462 - R$ 13.000,00; DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 
- R$ 13.725,00.

Dona Inês - PB, 14 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÁS 
LIQUEFEITO (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA ANUAL, REFERENTE AO ANO 
DE 2022 DO PRONTO ATENDIMENTO – PA, UBS I, II, III, IV E V, POLICLÍNICA, CAPS E SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SANDRO ADELAIDE DE MATOS - R$ 34.760,00.

Dona Inês - PB, 14 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de galões 
de água mineral natural, potável, sem gás; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SANDRO ADELAIDE DE MATOS - R$ 19.404,00.

Dona Inês - PB, 09 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de veículos 
com motorista, para a prestação de serviços de transporte das equipes dos PSF´S da cidade para a 
zona rural e para visitas domiciliares da equipe, no exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 - R$ 
40.440,00; JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 - R$ 26.422,56; JOSE NILTON DA 
COSTA TEIXEIRA 02816617408 - R$ 40.608,00; MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 
- R$ 43.512,00; WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 - R$ 43.668,00.

Dona Inês - PB, 14 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS 
PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FARMACIA POPULAR LTDA - R$ 168.791,00.

Dona Inês - PB, 18 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Contrato de locação de 
veículo tipo caminhão carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura no ano de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 - R$ 40.680,00.

Dona Ines - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contrato de locação de veículo tipo caminhão carroceria aberta com motorista para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no ano de 2022. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Dona Ines: 12.361.2007.2014 Manter as Atividades do Ensino Fundament al – MDE. 3390.36.99 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física/3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 16/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês 
e: CT Nº 00104/2022 - 16.02.22 - ERBSON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 - R$ 40.680,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁ-

SICA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA PESSOAS 
DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona 
Inês:10.301.0171.2061 Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3390.30.99.1214 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00074/2022 - 21.02.22 - FARMACIA 
POPULAR LTDA - R$ 168.791,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de galões de água mineral natural, potável, sem gás. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Dona Inês:10.301.2012.2035 Manter O Fundo Municipal De Saúde Nos Programas De Aten-
ção Básica/10.301.0171.2061 Manutenção Das Ativ Do Piso De Atenção Básica Fixo– PAB 
FIXO/10.301.0171.2062 Menutenção das Ativ do Prog SAÙDE FAMILIA/10.301.0171.2109 Manuten-
ção das Atividades do CAPS/3090.30.99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00057/2022 - 14.02.22 - SANDRO ADELAIDE DE MATOS - R$ 19.404,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos com motorista, para a prestação de serviços de transporte 

das equipes dos PSF´S da cidade para a zona rural e para visitas domiciliares da equipe, no exer-
cício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Dona Inês: 10.301.0171.2062 – Mant das Ativ. do Prog SAUDE FAMI-
LIA/10.301.0171.2062– Mant das Ativ. do Prog SAUDE FAMILIA/ 3390.39.99 – Outros serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica/390.36.99 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: 
até 15/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00062/2022 - 15.02.22 - DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 - R$ 40.440,00; CT 
Nº 00063/2022 - 15.02.22 - JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 - R$ 26.422,56; CT 
Nº 00064/2022 - 15.02.22 - JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 - R$ 40.608,00; CT 
Nº 00065/2022 - 15.02.22 - MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 - R$ 43.512,00; CT Nº 
00066/2022 - 15.02.22 - WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 - R$ 43.668,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER A DE-

MANDA ANUAL, REFERENTE AO ANO DE 2022 DO PRONTO ATENDIMENTO – PA, UBS I, II, 
III, IV E V, POLICLÍNICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Dona Inês:10.301.2012.2035 Manter O Fundo Municipal De Saúde Nos Programas 
De Atenção Básica/10.301.0171.2061 Manutenção Das Ativ Do Piso De Atenção Básica Fixo– PAB 
FIXO/10.301.0171.2062 Menutenção das Ativ do Prog SAÙDE FAMILIA/10.301.0171.2109 Manuten-
ção das Atividades do CAPS/3090.30.99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00061/2022 - 17.02.22 - SANDRO ADELAIDE DE MATOS - R$ 34.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e 

corretiva das instalações, sistemas, equipamentos e aparelhos de ar condicionado do tipo Split, com 
fornecimento de mão de obra, gás refrigerante, limpeza e serviços afins, nos aparelhos das Unidades 
Básicas de Saúde I, II, III, IV e V, Pronto atendimento, Policlínica e Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Dona Inês:10.301.2012.2035 Manter o Programa de Atenção Básica de 
Saúde/3390.30.99 Material de Consumo; 10.301.2012.2035 Manter o Programa de Atenção Básica 
de Saúde/ 3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física/3390.39.99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00059/2022 - 17.02.22 - DIE-
GO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 - R$ 13.000,00; CT Nº 00060/2022 - 17.02.22 
- DONIZETE COSTA DE ARAUJO SANTANA 08477179417 - R$ 13.725,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATEN-

DIMENTO E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona 
Inês:10.301.2012.2035 Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde/3390.30.99.1211 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00056/2022 - 14.02.22 - ANNE WALDEREZ 
ARAÚJO ALVES DA SILVA 13885292425 - R$ 31.906,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições de 02 (dois) veículos 0 
(zero) km, do tipo passeio, conforme discriminações no instrumento convocatório, destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde, de acordo com Convênio do Governo do Estado da Paraíba. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 16 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 22 de Fevereiro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de medi-
camentos de A à Z Tipo Ético e Genérico, que não compõe o elenco de Assistência Farmacêutica 
Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Esperança 
– PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Esperança - PB, 22 de Fevereiro de 2022.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022

A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de 
licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00027 
/2022 .NO OBJETO MENCIONADO HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO onde lê-se : Contratação 
de veículos para transporte de alunos do município para universidades até Dezembro de 2022, 
leia-se Contratação de Veículos tipo condução de alunos da zona rural do município para a Sede 
e vice versa até dezembro de 2022.Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

Guarabira - PB, 23  de fevereiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
REPUBLICADO
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 11 de março de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE através de emenda parlamentar 81000393, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 23 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
REPUBLICADO
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

14h30min (horário de Brasília) do dia 11 de março de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE através de emenda parlamentar 71160004, mediante edital e seu termo de referência. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 23 de Fevereiro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 002/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, PARA 
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCA-
CIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 10/03/2022 às 
09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através 
do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 23 de fevereiro de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Adecita – 08 salas de aulas, localizada neste Município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e 
Outros do Município de Itapororoca: 12 361 0403 1002 Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares 
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 
000046 4490.51 99 Obras e Instalações 000047 4490.61 99 Aquisição de Imóveis 1113 Transferên-
cias do FUNDEB 40% 4490.00 Aplicações Diretas 000328 4490.51 99 Obras e Instalações 1124 
Outras Transferências de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 000356 4490.51 99 Obras 
e Instalações 1125 Transferências de Convênios – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000048 
4490.51 99 Obras e Instalações 12 361 0403 1005 Const/Ampl/Reforma de Creches 1111 Receitas 
de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000053 4490.51 
99 Obras e Instalações 27 812 0721 1006 Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos 
Esportivos 1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000055 4490.51 99 Obras e 
Instalações 000056 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 11/08/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00015/2022 - 11.02.22 - 
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - R$ 1.069.954,37.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Março de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de combustíveis e lubrificantes para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Jericó/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 23 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Março de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento parcelado de medicamentos de Referencia (ÉTICOS), genéricos e similares com 
base no maior desconto percentual, sob os medicamentos constantes na Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos – CMED Secretaria Executiva e suplementos alimentares para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jericó/PB, conforme termo de Referencia. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 23 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 

para REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRC MANDACARU, em MANDACARU, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/101547

CHAVE CGM: QXLI-MGLS-GKPU-SEUR
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manuten-

ção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Carlos Neves, Aruanda e Américo Falcão em 
João Pessoa/PB – Lote 10.

Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente au-
torizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a Empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 09.027.846/0001-90,  
interpôs Recurso Administrativo  contra  a decisão da CSL, que tomou como base o parecer da DIOB, 
discordando da sua inabilitação no certame, entretanto a Comissão reconhece a tempestividade 
do recurso e em seu julgamento nega provimento ao  mesmo.    Após isso, a CSL determinou que 
a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, dar-se-á no dia 25 de 
fevereiro de 2022, impreterivelmente às 10:00h, no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital.

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 001/2022
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 86.012-6 ANTÔNIO ALEKSANDRO GOMES FERREIRA SMS

02 63.294-5 FERNANDA ALENCAR DE ALMEIDA SMS

03 34.114-2 LÍDIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SMS

04 80.702-8 RITA DE CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA SMS

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2022.
MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA COSTA

Presidente COPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/112617
CHAVE CGM: 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação 

em Paralelepípedo e Implantação de Drenagem em Diversos Bairros da cidade de João Pessoa/
PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de Ita-
baiana) (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo, Rua Horácio Trajano)- Lote 06.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados que as Empresas BR SANEAMENTO – CNPJ Nº 34.356.435/0001-95 e 
TRUST CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 09.027.846/0001-90, interpuseram Recursos Adminis-
trativo  contra  a decisão da CSL, que julgou pela inabilitação das recorrentes para segunda fase do 
certame. Desse modo, a Comissão reconhece a tempestividade dos recursos dando provimento e 
Habilitando os recorrentes e demais inabilitados, ÚNICA EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EMPREITEIRA TAVARES 
EIRELI E LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI – EPP, para segunda fase do 
certame, retificando a publicação anterior (23.02.2022) Após isso, a CSL determinou que a reunião 
para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, dar-se-á no dia 03 de março de 
2022, impreterivelmente às 9:00h, no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital.

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 10.004/2022;
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de material de manutenção para 

serviços de alvenaria para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa TACIEL 
DA SILVA SANTOS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/096104, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 09039/2021
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Taciel Da Silva Santos, pela empresa TACIEL DA SILVA SANTOS.
Classificação: 10.101.12.361.5197.102476
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação)
Vigência: O presente Termo terá vigência até o final do exercício financeiro, com validade e 

eficácia legal após a publicação do seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL:  R$ 72.007,20 (setenta e dois mil, sete reais e vinte centavos).

João Pessoa, 15 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº. 09071/2021;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, 

DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACES-
SÍVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CUJO QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, 
PREÇOS E FORNECEDORES FORAM PREVIAMENTE DEFINIDOS ATRAVÉS DO PROCEDI-
MENTO EM EPÍGRAFE.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MERCEDES-
-BENZ DO BRASIL LTDA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/116477, ADESÃO Nº. 09006/2021, decorrente do Pregão 
Eletrônico do FNDE nº 06/2021 por Sistema de Registro de Preços – ARP nº 10/2021.

Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o 
GUSTAVO ROSSI NOGUEIRA, pela empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Classificação: 10.102.12.368.5207.102530 e 10.102.12.361.5207.102786
Natureza: 4.4.90.52/124 e 4.4.90.52/111
Fonte: Outros recursos do FNDE- Termo de Compromisso nº 202102861-4 PAR/FNDE e Recursos 

da Contrapartida da PMJP/SEDEC.
Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 280 (duzentos e oitenta) dias, contados da 

emissão da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 1.296.500,00 (um milhão duzentos e noventa e seis mil e quinhentos reais
                                                                         
                                                                                 João Pessoa, 23 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº. 09071/2021;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, 

DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACES-
SÍVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CUJO QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, 
PREÇOS E FORNECEDORES FORAM PREVIAMENTE DEFINIDOS ATRAVÉS DO PROCEDI-
MENTO EM EPÍGRAFE.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MERCEDES-
-BENZ DO BRASIL LTDA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/116477, ADESÃO Nº. 09006/2021, decorrente do Pregão 
Eletrônico do FNDE nº 06/2021 por Sistema de Registro de Preços – ARP nº 10/2021.

Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o 
GUSTAVO ROSSI NOGUEIRA, pela empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Classificação: 10.102.12.368.5207.102530 e 10.102.12.361.5207.102786
Natureza: 4.4.90.52/124 e 4.4.90.52/111
Fonte: Outros recursos do FNDE- Termo de Compromisso nº 202102861-4 PAR/FNDE e Recursos 

da Contrapartida da PMJP/SEDEC.
Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 280 (duzentos e oitenta) dias, contados da 

emissão da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 1.296.500,00 (um milhão duzentos e noventa e seis mil e quinhentos reais

                                                                         João Pessoa, 23 de dezembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.023/2021-UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADO: MÁRIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS
CPF: 059.795.577-84
PROCESSO:Memorando n° 6.215/2022 (via sistema de tramitação eletrônica de processo 

“1doc” – Decreto Municipal n° 9.940/2021)
LICITAÇÃO: Seleção de Consultor Individual n° 97001/2021.
OBJETO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 02.023/2021/UEP/

SEGGOV
CLÁUSULAS ALTERADAS: Cláusula n° 2, letras A e B.
PRAZO EXECUÇÃO CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 

expedição da primeira Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data de 

expedição da primeira Ordem de Serviço.
VALOR DO CONTRATO:R$ 85.100,00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.15.451.5552.021616
Elemento de Despesa: 4.4.90.35
Fonte de Recursos: 1920
FUNDAMENTO LEGAL: GN 2350-15, Regulamento Operacional do Programa, Contrato de 

Empréstimo n° 4444/OC-BR e demais legislação que rege o Programa João Pessoa Sustentável.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 28/01/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE E CONTRATADO

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 10.005/2022;
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de pneus automotivos e câmara 

de ar, destinados à frota oficial da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa NORCOL 

NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/109855, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 09043/2021
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Rogério Feitosa Mayer Ventura, pela empresa NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA – EPP.

Classificação: 10.101.12.361.5417.102786
Natureza: 3.3.90.30/500/553
Fonte: Recursos não vinculados de impostos/ FNDE -PNATE 
Vigência: O presente Termo terá vigência até o final do exercício financeiro, com validade e 

eficácia legal após a publicação do seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL:  R$ 51.374,16 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e 

dezesseis centavos).
João Pessoa, 15 de fevereiro de 2022.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 10.004/2022;
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de material de manutenção para 

serviços de alvenaria para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa TACIEL 
DA SILVA SANTOS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/096104, PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 09039/2021
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Taciel Da Silva Santos, pela empresa TACIEL DA SILVA SANTOS.
Classificação: 10.101.12.361.5197.102476
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação)
Vigência: O presente Termo terá vigência até o final do exercício financeiro, com validade e 

eficácia legal após a publicação do seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL:  R$ 72.007,20 (setenta e dois mil, sete reais e vinte centavos).

João Pessoa, 15 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 09 DE 
MARÇO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: 
www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB, através da 

presidente da CPL e seus membros, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PUBLICO o ADIAMENTO da Tomada de Preços nº 00001/2022, MARCADO PARA 03/03/2022, 
ÁS 10H00MIN, FICA MARCADO PARA 09/03/2022, AS 10H00MIN. Informações: no horário das 
08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00012/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da 

Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico nº 00012/2022, MARCADO PARA 
04/03/2022, ÁS 09H30MIN, por problemas de caso fortuito ou força maior, FICA ADIADA O DIA 
09/03/2023, AS 14H00MIN. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@
gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 25 de Fevereiro de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E OUTROS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. Abertura 
da sessão pública: 08:00 horas do dia 09 de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas 
do dia 09 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00015/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00015/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E SUAS SECRETARIAS. DATA DA ABERTURA: 09 DE 
MARÇO DE 2022, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ANA PAULA BARBOSA ALVES DINIZ 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO 
DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00278/2021 - A. B. Construcoes Eireli - CNPJ: 29.102.608/0001-09 - 2º 
Aditivo - acréscimo de R$ 144.370,10, Ficando ao referido contrata com valor total de R$ 808.380,55. 
ASSINATURA: 22.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame 

licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 004/2022 (Processo Administrativo Nº 013/2022). 
Hora prevista para o início da sessão pública: Às 09h00min (nove horas) do dia 11/03/2022. 
Local previsto para realização da sessão pública: Secretaria de Educação em frente a Escola 
Municipal Ministro Alcides Carneiro, localizada na Rua José Américo de Almeida, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB.Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
Pavimentaçãoem paralelepípedo da Rua João Pereira Filho (Estaca 0,00 a Estaca 7,00 + 7,20 m); 
Pavimentaçãoem paralelepípedo da Rua João Pereira Filho (Estaca 7,00 + 7,20m a Estaca 11 + 
11,67m), Pavimentaçãoem paralelepípedo da Rua Pref. João Torres Vilar (Estaca 0,00 a Estaca 4 
+ 11,26m), conforme Contrato de Trabalho Nº 1075344-46/2021-CAIXA.Tipo de julgamento: Menor 
preço global. Informações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00 horas dos dias úteis. E-
-mail exclusivo para recursos: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Cópia do Edital: Sala da 
CPL (livramento.pb.gov.br/licitacoes). 

Livramento-PB, 23 de fevereiro de 2022
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.058/2022

PREGÃO ELETÔNICO Nº 005/2022 
Onde – se-lê:  ABERTURA: às 09hs:01min do dia 02 de março de 2022
Leia-se -corretamenteABERTURA: às 09hs:01min do dia 07 de março de 2022
https://www.portaldecompraspublicas.com.

MALTA - PB, 23 de fevereiro de 2022
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO 

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 
OBJETO: Aquisição de materiais médicos para a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB. O 

PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00004/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-
15, VALOR R$ 86.323,00.  CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO – LTDA/EIRELI, CNPJ nº 
27.270.402/0001-62, VALOR R$ 85.158,15. J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA, CNPJ nº 07.187.827/0001-03, VALOR R$ 19.395,80. NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, 
VALOR R$ 1.085,00. ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME, CNPJ nº 03.965.517/0001-03, VALOR 
R$ 102.925,40. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, VALOR R$ 2.777,70. RDF - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 12.305.387/0001-73, VALOR R$ 
1.164,00. STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 11.388.997/0001-15, 
VALOR R$ 7.300,00. VALOR TOTAL R$ 306.896,65.

Manaíra/PB, 22 de fevereiro de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00004/2022, que obje-
tiva: Aquisição de materiais médicos para a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15, VALOR R$ 86.323,00.  CRISANTO 
ABILIO DE SOUSA NETTO – LTDA/EIRELI, CNPJ nº 27.270.402/0001-62, VALOR R$ 85.158,15. 
J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.187.827/0001-03, 
VALOR R$ 19.395,80. NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA-
MENTOS LTDA, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, VALOR R$ 1.085,00. ORTOSHOP COMERCIO 
LTDA-ME, CNPJ nº 03.965.517/0001-03, VALOR R$ 102.925,40. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 
03.817.043/0001-52, VALOR R$ 2.777,70. RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA, CNPJ nº 12.305.387/0001-73, VALOR R$ 1.164,00. STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA, CNPJ nº 11.388.997/0001-15, VALOR R$ 7.300,00. VALOR TOTAL R$ 306.896,65.

Manaíra/PB, 23 de fevereiro de 2022. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 04 

de Março de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que a 
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, objetivando Aquisição de materiais 
elétricos,que ocorreria no dia 23/02/2022 as 09:00 horas, OCORRERÁ no dia 07 de março de 2022 
as 09:00 horas.MOTIVO DO ADIAMENTO: Ausência do pregoeiro. Maiores informações no e-mail; 
cpl.mari.2017@gmail.com, ou na sala da CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 22 de fevereiro de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 10/03/2022 as 09:00 horas. Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.
mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-
-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 23 de fevereiro de 2022.
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que na Licitação na modalidade Tomada de Preços 
nº. 002/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE-
PÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE N°. 1066013-23. Onde se lê: Data de abertura: 09/03/2022 às 14h30min (Horário Local); 
Leia-se: Data de abertura: 14/03/2022 às 14h30min (Horário Local). Demais atos permanecem 
inalterados. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.
pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - 
Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 23 de fevereiro de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Programas da Ação Social e 
diversas Secretarias Municipais. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 10 de Março de 
2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 10 de Março de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros, destinados a Sec. de Saúde, Fundo de Saúde, Ação Social, Fundo de Ação social 
(Programas) e diversas secretarias municipais. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 10 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 13:31 horas do dia 10 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de limpeza e higiene para programas do Fundo de Saúde, Assistência Social e Diversas Secretarias 
Municipais. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 11 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 09:31 horas do dia 11 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: 
administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 11 de março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para:  Licença de Sistema Integrado de Gestão Legislativa, tratando de softwares de 
gestão, aplicação móbile eletrônica parlamentar/cidadão, , aplicação móbile mesa diretora, sistema 
de protocolo para tramitação das matérias do legislativo integrado com assinatura digital, fluxo 
do processo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica, plenário virtual com videoconferência,  
suporte técnico e manutenção, desta edilidade, conforme especificações do edital e seus anexos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais 
legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e 
www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 23 de fevereiro de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade 
de Patos, às 10:30 horas do dia 11 de março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para:  Aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes, destinados a 
manutenção da frota de veículos a serviço da Câmara Municipal de Patos, conforme edital e seus 
anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
demais legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 23 de fevereiro de 2022
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: DENISE WANESKA DE AOLIVEIRA COSTA-ME 
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos.
Percentual de desconto de 12% (doze por cento)  para o lote 1, Valor: estimado R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais).
Valor global estimado: R$ 400.000,00 (quatrocentos). 

Pedra Branca-PB, 23 de fevereiro de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-ME 
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos.
Percentual de desconto 11% (onze por cento) para o lote 2, valor estimado R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais)
Valor global estimado: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Pedra Branca-PB, 23 de fevereiro de 2022
Josemario Bastos de Souza 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO EIRELI
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos.
Percentual de desconto 11% (onze por cento) para o lote 3, valor estimado R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais)
Valor global estimado: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Pedra Branca-PB, 23 de fevereiro de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0009/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  09/03/2022, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado a Contratação de empresa especiali-
zada para locação de softwares de sistemas de contabilidade pública atendendo as necessidades 
da Prefeitura municipal de Piancó-PB. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 23 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2021

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa RIOGRANDENSE COMERCIO E RE-
PRESENTACOES EIRELI ME, CNPJ Nº 24.114.994/0001-35, classificada em 2º lugar nos itens 
48, 68 e 81 do Pregão Eletrônico nº 0054/2021, cujo objeto é: Registro de preços para aquisição de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal 
de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de 
até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do 
direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 23 de fevereiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa VINICIUS DAVI MOURA SILVA 

01321024479, CNPJ Nº 35.104.506/0001-25, classificada em 2º lugar nos itens 85, 86 e 87 do 
Pregão Eletrônico nº 0054/2021, cujo objeto é: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de 
até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do 
direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 23 de fevereiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE SUSPENÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público a suspensão do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2022, Objeto SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, 
em virtude de necessidade da transformação do certame em eletrônico, razão pela qual será re-
formulado o edital e/ou  seus anexos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: 
www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 23 de fevereiro de 2022.
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de sistema de abas-

tecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no Município de Poço de José de 
Moura/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 16/03/2022, na sala de Reuniões da CPL na Escola 
Municipal Francisco Cassiano Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n° 251, Centro – Poço de José 
De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 23 de fevereiro de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Vicente Neri, 
78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 22 de Fevereiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00007/2022, para o dia 03 de Março de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Março de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Re-
mígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 22 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00010/2022, em virtude do decreto municipal instituindo ponto facultativo nos dias 28/02 e 01/03, 
para o dia 08 de Março de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 08 de 
Março de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Site: www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Remígio - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00010/2022, que objetiva: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMANDA AMANAI MOUZINHO DA 
SILVA 13227479460 - R$ 16.800,00.

Remígio - PB, 17 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00010/2022. OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
DO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 17/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 
Secretaria de Educação 12 364 1001 2020 Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos 
Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00030/2022 - 17.02.22 - AMANDA AMANAI MOUZINHO 
DA SILVA 13227479460 - R$ 16.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço 
em reunião que ocorrerá, no dia 16 de março de 2022 as 10:00, tendo como objetivo: Aquisição 
de Materiais de construção diversos, a atender as necessidades municipais, nos quantitativos 
solicitados pelos referidos órgãos; reunião ocorrerá no portal: www.portaldecompraspublicas.com.
br, Informações: prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; 
E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; 

Riachão do Bacamarte - PB, 21 de Fevereiro de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de equipamentos e materiais de informática para atender as necessidades das 
várias Secretarias da Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio–PB. Abertura da sessão 
pública: 09:30 horas do dia 15 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 15 
de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Fevereiro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma 
parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar e kits de cestas básicas 
para os alunos da rede de ensino municipal deste município. Abertura da sessão pública: 11:00 
horas do dia 11 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Rio Tinto - PB, 23 de Fevereiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estará realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de Cestas Básicas, para atender a Secretaria de Assistência Social do Município de Santa 
Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no Termo de Referência. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:45 horas do dia 14/03/2022. Data e horário do início da 
disputa: 10:00 horas do dia 14/03/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 23 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estará realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de Material de Construção, para atender a todas as Secretarias do Município de Santa 
Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no Termo de Referência. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:45 horas do dia 16/03/2022. Data e horário do início da 
disputa: 10:00 horas do dia 16/03/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 23 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº 00003/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade 
com o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos 
interessados, o resultado final da Dispensa de Licitação Nº 00003/2022, que tem como objeto con-
tratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de todas as despesas e locação 
de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, 
do ano de 2022, sagrou-se vencedora do item licitado a empresa: DENIZE TORRES CANDEIA, 
CNPJ Nº 29.332.622/0001-07, com o valor total de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), 
vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 01. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 23 de fevereiro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que tem como 
objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos diversos destinados 
a Assistência Farmacêutica Básica, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das 
contratações: - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 40.787.152/0001-09, Item(s): 55, 76, 
117, 123, 136. Valor: 16.160,00. - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40, 
Item(s): 14, 36, 52, 67, 77, 87, 94, 134, 147. Valor: 25.548,00. - DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 
08.778.201/0001-26, Item(s): 01, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 30, 39, 41, 42, 53, 56, 62, 82, 83, 85, 88, 98, 
100, 103, 109, 116, 120, 121, 122, 125, 151, 174, 189, 199. Valor: 198.537,00. - GALLI E LIOTTO 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 42.092.374/0001-24, Item(s): 201. 
Valor: 1.100,00. - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.160.739/0001-10, Item(s): 02, 03, 04, 06, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 71, 
72, 75, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 119,126, 
127, 128, 129, 130, 131, 133,135, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 
190, 191, 192, 193, 195, 198 . Valor: 446.842,00. - MEDCOM EIRELI, CNPJ: 22.635.177/0001-05, 
Item(s): 138, 139, 140. Valor: 73.200,00. - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39, Item(s): 05, 10, 11, 61, 63, 66, 
70, 79, 106, 112, 124, 132, 160, 162, 176, 182, 194, 196, 200. Valor: 41.552,50. - PHARMAPLUS 
LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52, Item(s): 24, 40, 84, 118, 142, 166, 167, 172. Valor: 29.612,50. - 
PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 37.374.797/0001-05, Item(s): 
37, 141. Valor: 12.945,00. - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 
12.305.387/0001-73, Item(s): 15, 34, 73, 161, 197. Valor: 21.610,00. - RICARDO DE MEDEIROS 
DIAS FILHO, CNPJ: 40.013.257/0002-83, Item(s): 31. Valor: 4.300,00. - SUPERFIO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.675.713/0001-79, Item(s): 108, 
164. Valor: 13.600,00. 

Santa Luzia - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - CIRUFARMA COMER-
CIAL LTDA, CNPJ: 40.787.152/0001-09, Item(s): 55, 76, 117, 123, 136. Valor: 16.160,00. - CIRÚRGI-
CA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40, Item(s): 14, 36, 52, 67, 77, 87, 94, 134, 147. 
Valor: 25.548,00. - DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, Item(s): 01, 07, 08, 09, 12, 
13, 16, 30, 39, 41, 42, 53, 56, 62, 82, 83, 85, 88, 98, 100, 103, 109, 116, 120, 121, 122, 125, 151, 
174, 189, 199. Valor: 198.537,00. - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ: 42.092.374/0001-24, Item(s): 201. Valor: 1.100,00. - HOSP MEDICAL - COMERCIO 
DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.160.739/0001-10, 
Item(s): 02, 03, 04, 06, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 
101, 102, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 119,126, 127, 128, 129, 130, 131, 133,135, 137, 143, 
144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 165, 168, 169, 170, 
171, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 198 . Valor: 
446.842,00. - MEDCOM EIRELI, CNPJ: 22.635.177/0001-05, Item(s): 138, 139, 140. Valor: 73.200,00. 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 
15.218.561/0001-39, Item(s): 05, 10, 11, 61, 63, 66, 70, 79, 106, 112, 124, 132, 160, 162, 176, 182, 
194, 196, 200. Valor: 41.552,50. - PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52, Item(s): 24, 40, 
84, 118, 142, 166, 167, 172. Valor: 29.612,50. - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 37.374.797/0001-05, Item(s): 37, 141. Valor: 12.945,00. - RDF - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73, Item(s): 15, 34, 73, 161, 197. Valor: 
21.610,00. - RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO, CNPJ: 40.013.257/0002-83, Item(s): 31. Valor: 
4.300,00. - SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
05.675.713/0001-79, Item(s): 108, 164. Valor: 13.600,00. 

Santa Luzia - PB, 18 de fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira
’

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00002/2022, que objetiva: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos 
diversos destinados a Assistência Farmacêutica Básica, no atendimento às necessidades da Secre-
taria de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA, CNPJ: 40.787.152/0001-09, Item(s): 55, 76, 117, 123, 136. Valor: 16.160,00. - CIRÚRGICA 
MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40, Item(s): 14, 36, 52, 67, 77, 87, 94, 134, 147. 
Valor: 25.548,00. - DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, Item(s): 01, 07, 08, 09, 12, 
13, 16, 30, 39, 41, 42, 53, 56, 62, 82, 83, 85, 88, 98, 100, 103, 109, 116, 120, 121, 122, 125, 151, 
174, 189, 199. Valor: 198.537,00. - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ: 42.092.374/0001-24, Item(s): 201. Valor: 1.100,00. - HOSP MEDICAL - COMERCIO 
DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.160.739/0001-10, 
Item(s): 02, 03, 04, 06, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 
101, 102, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 119,126, 127, 128, 129, 130, 131, 133,135, 137, 143, 
144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 165, 168, 169, 170, 
171, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 198 . Valor: 
446.842,00. - MEDCOM EIRELI, CNPJ: 22.635.177/0001-05, Item(s): 138, 139, 140. Valor: 73.200,00. 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 
15.218.561/0001-39, Item(s): 05, 10, 11, 61, 63, 66, 70, 79, 106, 112, 124, 132, 160, 162, 176, 182, 
194, 196, 200. Valor: 41.552,50. - PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52, Item(s): 24, 40, 
84, 118, 142, 166, 167, 172. Valor: 29.612,50. - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 37.374.797/0001-05, Item(s): 37, 141. Valor: 12.945,00. - RDF - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73, Item(s): 15, 34, 73, 161, 197. Valor: 
21.610,00. - RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO, CNPJ: 40.013.257/0002-83, Item(s): 31. Valor: 
4.300,00. - SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
05.675.713/0001-79, Item(s): 108, 164. Valor: 13.600,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 18 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que tem como 
objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Odontológico para 
manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município 
de Santa Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contrata-
ções: - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, 
Item(s): 01, 02, 03, 04. Valor: 17.623,70.

Santa Luzia - PB, 21 de fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao pre-

sente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 01, 02, 
03, 04. Valor: 17.623,70.

Santa Luzia - PB, 21 de fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00004/2022, que objetiva: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos 
Odontológico para manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) do município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 01, 02, 03, 04. Valor: 17.623,70. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 21 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 11demarço de 2022, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para AQUI-
SIÇÃO DE INSUMOS (LANCETAS, TIRAS REAGENTES GLICEMIA, SERINGAS E AGULHAS DE 
INSULINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB.Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/
editais;  www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB,23defevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que prorrogaráo Pregão Eletrônico 015/2022, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍ-
VEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 10h30m do dia 04 de Março de 2022 
conforme decreto municipal 10/2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,23deFevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALI-

ZAÇÃO E LUMINÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o cancelamento, por razões de interesse 
público e da administração, da licitação em epígrafe O teor da decisão encontra-se na sede da CPL/
PMSR, à disposição dos interessados.

Santa Rita - PB, 23de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS 
RELATIVAS A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o cancelamento, por razões de interesse 
público e da administração, da licitação em epígrafe. Comunica também que em breve será divulgada 
nova licitação, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993. 

Santa Rita - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios perecíveis, desti-

nados as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do 
dia 10/03/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São 
Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail:saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.
saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 23 de Fevereirode 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a manutenção das diversas Secretarias do 
município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 43.605,10; 
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 30.700,30; WESLEY 
EMANUEL SOARES NOGUEIRA - R$ 49.609,50.

São Bentinho - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada de 
medicamentos de A à Z da linha FARMA, através de oferta de maior porcentagem, em solicitação 
diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela secretaria se Saúde do município de 
São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: OLIVEIRA 
DROGARIA LTDA - R$ 1,99.

São Bentinho - PB, 21 de Fevereiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/SUS – Unidade da Saúde da Família/
Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 53.182,00; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 315.012,20; MEDVIDA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 204.579,00; VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA - R$ 72.547,00.

São Bentinho - PB, 23 de Fevereiro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/
SUS – Unidade da Saúde da Família/Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 
00028/2022 - 23.02.22 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDI-
COS E HOSPITALARES LTDA - R$ 53.182,00; CT Nº 00029/2022 - 23.02.22 - MEDS COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 315.012,20; 
CT Nº 00030/2022 - 23.02.22 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 204.579,00; CT Nº 00031/2022 - 23.02.22 - VIDA NATURALIS COMERCIO ATACA-
DISTA LTDA - R$ 72.547,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de medicamentos de A à Z da linha FARMA, através de oferta 
de maior porcentagem, em solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela 
secretaria se Saúde do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00003/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00027/2022 - 22.02.22 - OLIVEIRA DROGARIA 
LTDA - R$ 110.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado 
a manutenção das diversas Secretarias do município e ao Fundo Municipal de Saúde de São 
Bentinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00024/2022 - 18.02.22 - JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 
43.605,10; CT Nº 00025/2022 - 18.02.22 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
E CIA LTDA - R$ 30.700,30; CT Nº 00026/2022 - 18.02.22 - WESLEY EMANUEL SOARES 
NOGUEIRA - R$ 49.609,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00001/2022
OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios para veículos da Secretarias Municipal de Educação 

do município de São José de Espinharas/PB. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ 
DE ESPINHARAS -PB, CNPJ Nº 08.882.730/0001-75.

CONTRATADAS: - RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI, CNPJ Nº31.569.229/0001-
75, Valor: R$ 32.950,00

FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José de Espinharas-PB, 04 de fevereiro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de serviços de individualização previdenciária (GFIP), informação à Secretaria 
do Trabalho (RAIS) e informações a RFB (DIRF), acompanhamento dos Parcelamentos Previden-
ciários, Fazendários e Processos DDA RFB/PGFN para o município de São José de Piranhas–PB, 
às 08:30horas do dia 11 de Março de 2022,no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal 
de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normasInformações: no horário das 07:00 
às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para a aquisição de Pré–Moldados (Piso Intertravado e Sextavado, Meio–fio, 
Manilhas de concreto, postes e estacas), para atender as demandas da Secretaria de Obras 
e Urbanismo da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 10h00min horas, dia 
11 de Março de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, 
Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
07:00 às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de equipamentos de parque (playground) e equipamentos de ginástica ao ar livre, para atender 
as demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura de São José de Piranhas – PB. 
Abertura das propostas: dia 11 de Março de 2022 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 23de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
pneus e correlatos diversos, destinados aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município. 
Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de lances: 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. 
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de cestas básicas para 
famílias em situações de vulnerabilidade social. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 18 
de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 23 de Fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2022 Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Materiais de pintura, destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal–Solânea/
PB, para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO ME - R$ 154.553,00.

Solânea - PB, 16 de Fevereiro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2022, para o dia 10 

de Março de 2022 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 22 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10h00min do dia 10 de Março de 2022, por meio do 
site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de Gêneros Alimentícios para a merenda escolar. Nº UASG:982221.Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.gov.br/compras, www.
solanea.pb.gov.br www.tce.pb.gov.br

Solânea – PB, 22 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de pintura, destinados a atender as Secretarias da 
Administração Municipal–Solânea/PB, para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 01:00 – GA-
BINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 
– 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012/20.60
8.2001.2016 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12
.361.2005.2023/ 12.365.2005.2030/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032 – 06:00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.301.2008.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2009.2046/ 10.302
.2010.2047/10.305.2011.2049/10.301.2008.2053/10.304.2011.2054 – 07:00 – SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2058/08.243.2015.2059/08.244.20
13.2060/08.244.2014.2061/08.244.2014.2062/08.244.2015.2063/08.244.2015.2064/08.244.2015.
2065/08.243.2013.2067 – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E 
ESTRADAS – 15.452.1002.2071 – 09:00 – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076/27.812.2020.20
77 – 10:00 – SECRERTARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNLOGIA – 
18.122.1002.2078 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 (150001000)(15690000)(15001001)
(15401030)(15750000)(17010000)(15001001)((15421030)(16000000)(150001002)(16600000) 
– MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – RECURSOS OR-
DINÁRIOS – RECURSOS FEDERAIS – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FUNDEB 30% 
– FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30% – REURSOOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS SAÚDE – CONVÊNIOS UNIÃO – CONVÊNIO ESTADOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00031/2022 - 17.02.22 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO ME - R$ 154.553,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 

marçode 2022, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Contratação de empresa para 
prestação do serviço de locação de tendas, incluindo montagem e desmontagem, para atender 
as demandas de prefeitura municipal de Sousa.Interessados poderão baixar o edital no portal da 
transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) 
reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor 
cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 23defevereirode 2022.
Fellipe R L Mendes
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME
AVISO DE LEILÃO Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Sumé-PB, através da Secretária do Governo Municipal, torna público 
que será realizado no dia 16 de março 2022, ás 10h00min, que realizará Leilão Público de bens 
móveis inservíveis e antieconômicos para o Município, conforme Edital de Leilão nº 001/2022 nas 
modalidades: presencial, na Sede da Prefeitura, localizada na Av. 1º de Abril, nº 379, Centro, e 
online, através do site www.marcotulioleiloes.com.br. Seguindo a recomendação da OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde) e de decretos estadual e municipal, será obrigatório o uso de máscaras 
e distanciamento entre os participantes para evitar aglomerações e disponibilizaremos material de 
higiene preventiva para evitar contaminação do COVID-19. O Leilão está amparado pela Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro 
Cavalcanti Dias, matriculado na JUCEP N.º 010/2014. Maiores informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Informações, com o Leiloeiro Oficial (83) 
98787-8175, e-mail: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br.  

Sumé, 23 de fevereiro de 2022.
Éden Duarte Pinto de Sousa 

Prefeito Constitucional

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA=AC:2.300M²=NE:10=L/ATV: GUARABIRA, ARAÇAGI, PILÕEZINHOS E CUITEGI.Processo: 
2022-000502/TEC/LO-3605.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
PROCESSO Nº 19.000.013850.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, 
conforme edital e anexo.

DATA E HORÁRIO: 14/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00233-3
João Pessoa, 23 de fevereiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

INTIMAÇÃO 30/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 055 de 04 defevereiro de 2022, publicada no D.O.E de 05 de fevereiro de 
2022, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a)Karina Beatriz dos Santos – mat. Nº. 180.382-4para comparecer perante 
esta Comissão no dia 09 de março de 2022, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede de Processo Administrativo Disciplinar 
n° SEE-PRC-2021/12733, que tem por objetivo apurar a omissão na prestação de contas dos 
Programas PNAE, PAAE e PROGÁS, todos exercícios 2020, e PDDE/PB exercícios 2013 e 2015, 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cônego Francisco G. de Lima, localizada em 
João Pessoa/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que em atenção ao Art. 149, § 1º, o referido processo se encontra 
disponível nesta CPI/SEECT para vistas, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h 
e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 21de fevereiro de2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO31/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 739 de 19 de outubrode 2021, publicada no D.O.E de 25 de setembrode 
2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a)Joselito Idelfonso de oliveira– mat. nº. 611.410-5para comparecer perante 
esta Comissão no dia 09 de marçode 2022, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar nº 
SEE-PRC-2020/01445, que tem por objetivoa omissão na prestação de contas do Programa PDDE 
BÁSICO exercício 2019, PDDE/MAIS EDUCAÇÃO exercício 2019, PDDE QUALIDADE exercício 
2019 e PDDE PB exercício 2018, bem como, a omissão no Procedimento Licitatório de Aquisição 
de Gêneros Alimentícios exercício 2019 e PNAE (1 a 10º parcelas) exercício 2019 da E.E.E.F.M. 
Abreu e Lima localizada no município de Cabedelo/PB

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

Por fim, informamos que em atenção ao Art. 149, § 1º, o referido processo se encontra dispo-
nível nesta CPI/SEECT para vistas, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e 
de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 21 de fevereirode 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 22de março de 2022, na modalidade vídeo conferência, em virtude da pandemia. 
Quando serão tratados os seguintes assuntos:

I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021;

II -Eleição e Posse do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes) para o novo mandato;
III -Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal
e outros assuntos de interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 

dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 22de fevereirode 2022
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Diretor Presidente da CINEP

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES FEDERAIS NA PARAÍBA - SI-
COOB COOPERCRET

CNPJ: 02.275.781/0001-52
NIRE: 25400005175

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 
Federais da Paraíba - Sicoob Coopercret, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os 1774 (Um mil, setecentos e setenta e quatro) associados, em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 09 de março de 2022, às 
07h00, com a presença de 2/3 (dois terços)  dos associados, em primeira convocação; às 08h00, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h00, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, em terceira convocação, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1.Prestação das contas do exercício de 2021;
2.Destinação do resultado do exercício 2021;
AAssembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, transmitida da sede do Sicoob Coopercret, 

situada à Av.  Primeiro de Maio, nº 720 - Bairro Jaguaribe – João Pessoa/PB – CEP: 58.015-430, 
por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google 
Play e por meio do Moob Web disponível em https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a 
todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas 
detalhadamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopercret/relatorios

João Pessoa/PB, 16 de fevereiro de 2022.
Hermes Lira Moreno

Presidente

COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA – EXTREMO
Av. Juarez de Távora, nº 306, sala 108, Torre João Pessoa/PB

CNPJ 08.613.222/0001-91         NIRE25400007453                 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO, 

usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,convoca os Associados para Assembleia 
Geral Ordinária, que nessa data somam em 22 (vinte e dois) associados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, a ser realizada no dia 29 de março de 2022, nesta cidade, no Auditório do Sistema 
OCB/PB,Av. Coremas, nº 498, Centro, , em primeira convocação às 17:00 horas com a presença de 
2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda convocação, às 18:00 horas, com a presença 
da metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira e última convocação, às 19:00 horas 
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

DA ORDEM DO DIA
Pauta da AGO
1. Prestação de Contas do exercício de 2021, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Distribuição das sobras ou Rateio das Perdas;
3. Eleição e posse de membros do Conselho de Administração;
4. Eleição e posse de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do órgão 

de administração;
6. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 

Presidente

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 04 de Março de 2022, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2021. A Diretoria.

O Condomínio Pró-Indiviso do Partage Shopping Campina Grande, cujo CNPJ: 03.557.614/0001-
67 e BCGPAR Empreendimentos e Participações LTDA, cujo CNPJ: 16.433.025/0001-19, torna 
público, em 24/02/2022, a seguinte Execução de Título Extrajudicial:

Estado da Paraíba - Poder Judiciário - Comarca de Campina Grande - Juízo de Direito da 5.ª 
Vara Cível – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) – PROCESSO Nº 0818410-
18.2019.8.15.0001 - EXEQUENTES: BCGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E 
RICCOL - ROBERTO IND CERAMICA COM E CONSTRUCOES LTDA - EXECUTADOS: FABIANO 
BEZERRA DA SILVA, AELLYSSON KILLMANY SOARES DE ALMEIDA E HILCA CARLA SILVA DE 
SOUZA SOARES - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. DESPACHO DE ID 
50625705. O MM Juiz de Direito da Vara supra, em virtude da lei, etc. Faz saber a todos que o 
presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que por este Juízo e Cartório se processam 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial acima discriminada, tendo como executados: 
AELLYSSON KILLMANY SOARES DE ALMEIDA E HILCA CARLA SILVA DE SOUZA SOARES, 
os quais, conforme informado pelo exequente, encontram-se em local incerto e não sabido. É o 
presente Edital para CITAR os executados AELLYSSON KILLMANY SOARES DE ALMEIDA, bra-
sileiro, comerciante, casado, E HILCA CARLA SILVA DE SOUZA SOARES, brasileira, comerciante, 
casada, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida exposta à inicial, contado 
da efetivação da citação (art. 829, CPC/2015), bem como para, querendo, oferecer Embargos à 
Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução 
(art. 914 c/c 915, CPC/2015). Os embargos devem ser distribuídos por dependência, autuados 
em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Do mandado de citação 
constarão, também, a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 
do(s) executado(s) (art. 829, §1º, CPC/2015). Não encontrada a(s) parte(s) executada(s), deverá se 
realizar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, independente de novo 
despacho (art. 830, CPC/2015). No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 827, CPC/2015). Os prazos acima especificados serão 
contados a partir do fim do prazo de publicação deste Edital (20 dias). Ficam advertidas as partes 
de que, em caso de revelia, o feito terá prosseguimento independentemente de novas intimações, 
podendo haver, inclusive, o julgamento antecipado da lide, desde que a isso a prova dos

autos dê suporte, e que será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, que será publicado na forma da 
Lei e afixado no local de costume. Aos 24 de janeiro de 2022. Eu,

Audanete Brito Crispim, o digitei. Ritaura Rodrigues Santana, Juíza de Direito.

EDUARDO LIMA DANTAS, CNPJ 07.315.353/0002-00 torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
Comércio varejista de móveis e Comércio varejista de madeira e artefatos, situado à ROD BR 230, 
Nº 11501, Jardim América, Cebedelo/PB.

EU, RENATO CASTRO DE LAGO, CPF: 702.220.028-91, RG 6.983.900 SSP/SP, SOLICITEI A SE-
MAPA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E PESCA DE CABEDELO), A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(LO), PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IVO SOUTO MAIOR, 102 JARDIM CAMBOINHA 
QUADRA 06 LOTE 18 CABEDELO/PB

FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA LEÃO ANDRADE,CPF: 027.417.804-47, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Opera-
çãoparaImóvel Comercial- Quadra de Beach Tennis, situadono Loteamento Ponta de Campina, 
Lote C5, Quadra S/N, Ponta de Campina– Cabedelo/PB.
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