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Contas dos 
sócios da 
Braiscompany 
estão zeradas

Bloqueio de contas de-
cretado pela Justiça não 
pôde ser feito porque não 
foi encontrado dinheiro.
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Júri do Caso 
Lorrayne é 
remarcado para 
o dia 4 de maio

Julgamento seria ontem, 
mas, por questões de saúde 
do advogado, a juíza Thana 
Michelle Rodrigues o adiou.
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Novo terremoto  
provoca pânico 
na Turquia com 
morte e feridos

Tremor acontece com re-
gião ainda sob escombros, e 
causou o colapso de alguns 
edifícios já danificados.
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Pix e declaração 
pré-preenchida 
do IR agilizam 
a restituição

O período de entrega 
das declarações será entre 
15 de março e 31 de maio, 
informa a Receita Federal.
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Governo federal volta a cobrar 
impostos sobre os combustíveis

pis e cofins

Percentuais serão diferenciados e valem a partir de amanhã; o da gasolina será maior que o do etanol.  Página 4

Ação distribuiu alimentos produzidos pela agricultura familiar e chamou a atenção para o trabalho realizado pelo Conselho.   Página 8

“Banquetaço”, na Lagoa, pede manutenção do Consea

Foto: Edson Matos

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Sisu divulga 1a 
chamada do 
resultado do 
processo seletivo

Informações estarão dis-
poníveis, hoje, no site oficial 
do sistema. As matrículas 
vão de 2 a 8 de março.
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Má sinalização e falta de 
iluminação são as principais 
reclamações de moradores e 
motoristas. Para pedestres, 
atravessar a rodovia tem sido 
um perigo constante. Dnit 
promete nova licitação para 
dar celeridade às obras.
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Triplicação da BR-230, sem data para 
conclusão, ainda causa transtornos

n “Com apenas duas vitórias, até 
aqui, no campeonato, o Botafogo 
mostrou que tem um dos piores 
elencos que já vi jogar no clube. 
Joga apenas com a tradição”.

Ivo Marques
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n “Quando lidamos com essa 
escala de intervenção (engorda 
das praias), não se pode ter 
pressa de forma alguma, e o que 
se deve ter é prudência”.

Ângelo Emílio da Silva Pessoa
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Foto: Edson Matos

Médicos e outros profissionais que farão parte da 
equipe do programa participam de treinamento.
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PB-Saúde capacita para 
“Coração Paraibano”

Foto: Edson Matos

Hélder Moura
escreve sobre 

intolerância 
na internet

Livro “O princípio 
da diversidade e outros 

anarquismos” terá reedi-
ção com ensaio inédito. 
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Messi é eleito, 
pela Fifa, o melhor 
jogador do mundo 

É a sétima vez que o atle-
ta argentino conquista o tro-
féu. O prêmio foi entregue, 
ontem, em Paris.
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É grave a denúncia que o senador Jorge Kajuru encaminhou à Procuradoria-
Geral da República (PGR) relatando a suposta omissão do presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto, no tocante à fiscalização de instituições 
financeiras que estão sob investigação por comercializar, ilegalmente, ouro 
de garimpo na Amazônia. Saliente-se que a PGR encontrou consistência 
nas alegações apresentadas pelo parlamentar e deu parecer favorável pela 
continuidade da ação, remetendo a denúncia ao Ministério Público do Distrito 
Federal, que decidirá, agora, sobre a possibilidade de abertura da apuração.  

O Banco Central, em reposta a um questionamento feito pelo ministro Gil-
mar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, alegou que a fiscalização não era 
de sua competência, argumentando que esse procedimento seria da alçada do 
Ministério de Minas e Energia e da Receita Federal. O problema é que, em 2012, 
o Conselho Monetário Nacional equiparou, juridicamente, os Postos de Com-
pra de Ouro instalados na região garimpeira a postos de atendimento de ban-
cos, o que os tornaria parte do sistema financeiro nacional, de modo oficial. E 
sendo assim, o Banco Central teria que exercer uma fiscalização de controle 
sobre as transações envolvendo metais preciosos nessas unidades. 

O grave nessa questão é que há indícios de que empresas reguladas tiraram 
proveito da extração ilegal de ouro em terras dos Yanomami, o que nos leva a 
concluir que essa ação contribuiu para a ocorrência da crise humanitária nas 
reservas indígenas. Afora isso, está em curso uma investigação contra Distri-
buidoras de Títulos e Valores Mobiliários, que são regulamentadas pelo Banco 
Central, suspeitas de comercializar ouro clandestino no mercado financeiro.  

A presunção de inocência é um direito constitucional – está no inciso LVII 
do Artigo 5° –, é regramento que vale para todo cidadão, o que significa dizer 
que o presidente do Banco Central não pode ser tachado de omissão delibera-
da no caso em questão. Mas faz-se necessário que o Ministério Público Fede-
ral dê prosseguimento à denúncia e aprofunde as investigações.       

Na denúncia apresentada à PGR, cita-se que, em 2022, o Banco Central foi 
alertado, tanto pelo Instituto Escolhas quanto pelo Instituto Brasileiro de Mi-
neração, sobre a lavagem do ouro obtido com o garimpo ilegal, mas não ado-
tou as providências cabíveis, nem provocou outro órgão para apurar a práti-
ca criminosa.  

Artigo

Sob investigação
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A bandeira que fala
Eu ainda era estudante do curso primá-

rio do Colégio Acadêmico, no Rio de Janeiro, 
quando, nas aulas de Moral e Cívica, disci-
plina lamentavelmente extinta na grade cur-
ricular do ensino básico, fui apresentado à 
bandeira da Paraíba. Um símbolo aparente-
mente simples, composto por um retângulo 
preto e vermelho com uma afirmação insti-
gante e provocativa: Nego.

Entre todas as bandeiras dos vários es-
tados brasileiros, foi exatamente aquela que 
me chamou mais a atenção. Não apenas pela 
minha origem paraibana, mas pelo mistério 
que a envolvia, pela rebeldia e insubmissão 
que aquela palavra, de apenas quatro letras, 
inspirava. Afinal, seria bem mais natural que 
ali estivesse “sim”, “concordo”, “aceito”, “dis-
ponha” ou outro sinônimo que representas-
se obediência, aceitação e conformação. Mas, 
não. A bandeira do meu estado do coração re-
presentava uma contestação, um gesto de re-
beldia, de liberdade e de independência. 

Naquele tempo,  ainda não sabia o real sig-
nificado daquele brado ensurdecedor. Desco-
nhecia quem o havia pronunciado e o que o 
teria provocado.  Mas  admirava quem estaria 
por trás daquela atitude de coragem e altivez. 
Só mais tarde o meu pai, que era “perrepista” 
e teoricamente, contrário ao presidente João 
Pessoa, haveria de me contar o que acontece-
ra, a dimensão do que aquele verbo, conjuga-
do na primeira pessoa do singular do presen-
te do indicativo, significava para a história da 
Paraíba e do Brasil.

Era a reação de um político valente, insu-
bordinado, que nascera em Umbuzeiro para 
se consagrar governador da Paraíba e candi-
dato à Vice-Presidente da República, na cha-
pa do presidente Getúlio Vargas, que resol-
vera dar um basta na interferência do Palácio 
do Catete nas decisões regionais, numa épo-
ca em que todos os Estados, muito mais do 
que hoje,  dependiam do Poder Central  e que  
o Brasil vivia a política “Café com Leite’ que 
revezava presidentes de Minas Gerais - o lei-
te -  e São Paulo - o café. Não era a expressão 
de um homem comum: era a reação de um 

líder falando em nome do seu povo sofrido, 
humilhado e discriminado.

Hoje, 93 anos depois, algumas vozes se in-
surgem contra a nossa bandeira. Umas pelo 
desconhecimento histórico. Outras pelo re-
vanchismo dos que, por razões pessoais, 
guardam mágoas, ressentimentos e se recu-
sam a aceitar o fato histórico. E outros pela ig-
norância,  que os faz crer que retirar o Nego 
da bandeira seria o suficiente para apagar a 
história que foi escrita com trabalho, sangue, 
suor e lágrimas.

Há que se respeitar a opinião de cada um, 
mas é triste pensar que, um dia, esses argu-
mentos inconsistentes, inconsequentes e in-
tempestivos possam alcançar os incautos e 
permitir que, quase um século de história, 
possa ser descartada e jogada, irresponsavel-
mente, na lata do lixo. 

A bandeira da Paraíba tem personalida-
de própria.  Ela tem voz e fala;  e  fala por to-
dos nós, traduzindo o sentimento libertário, 
de coragem e altivez, que nos orgulha e está 
presente no coração de todos os paraibanos.

A quarta revolução industrial ou In-
dústria 4.0, é caracterizada pela integra-
ção de tecnologias como inteligência ar-
tificial, robótica, Internet das Coisas (IoT) 
e computação em nuvem em processos 
industriais e traz uma série de desafios 
e oportunidades para os humanos.

A Indústria 4.0 tem o potencial de au-
mentar significativamente a eficiência e 
a produtividade, tornando possível pro-
duzir mais bens e serviços com menos 
recursos e em menos tempo, o que pode 
levar a uma redução nos custos de pro-
dução e a um aumento na qualidade dos 
produtos e serviços. A tecnologia pode 
permitir a criação de novos modelos de 
negócios e de novas profissões e oportu-
nidades de trabalho.

Também apresenta desafios para os 
humanos. O avanço da tecnologia pode 
levar à automatização de muitas tarefas 
que atualmente são realizadas pelos ho-
mens, ou que podem resultar na perda 
de empregos em determinadas áreas. 
A crescente dependência da tecnologia 
pode tornar as sociedades mais suscetí-
veis a ataques cibernéticos e outras for-
mas de interrupção do sistema.

O que fazer para  enfrentar esses de-
safios? É preciso investir em educação e 
treinamento e preparar as pessoas para 
as mudanças que estão por vir. As habi-
lidades digitais, a criatividade e a capa-
cidade de adaptação serão cada vez mais 
importantes no mercado de trabalho. 
Importante, também, estabelecer políti-
cas que garantam a segurança dos siste-
mas de informação e a privacidade dos 
dados dos usuários.

A revolução tem o potencial de tra-
zer muitos benefícios para os humanos, 
mas também apresenta desafios para 
os quais não há sequer imaginação cla-
ra sobre o que virá. Para garantir um fu-
turo próspero e sustentável, é necessário 
que as pessoas estejam preparadas para 
se adaptar às mudanças e aproveitar as 
oportunidades que a tecnologia oferece.

E é recomendável um esforço pessoal 
para não perder o “trem” que transpor-
ta toda essa carga preciosa que nos leva-
rá a um novo patamar de humanidade.

  Certamente trará mudanças em nos-

sos costumes, tradições e formas de  pro-
dução, mas isso não significa que todas 
as tradições e modos de produção serão 
extintos com a nova revolução. Algu-
mas práticas podem se tornar obsoletas, 
enquanto outras podem ser adaptadas 
para aproveitar as novas oportunidades 
oferecidas pela tecnologia.

Por exemplo, a produção em larga 
escala de bens pode se tornar cada vez 
mais automatizada e eficiente, o que 
pode levar à extinção de algumas pro-
fissões. No entanto, a tecnologia tam-
bém pode tornar possível a produção de 
produtos personalizados e sob medida, 
criando novas oportunidades para ar-
tesãos e produtores locais. E criará tam-
bém novos produtos para o consumo em 
massa. Basta lembrar o que o celular sig-
nifica hoje ao compara-lo ao velho tele-
fone convencional.

Da mesma forma, as tradições cul-
turais podem ser transformadas com a 
tecnologia, mas isso não significa que 
serão extintas. Pelo contrário, a tecnolo-
gia pode tornar possível a preservação e 
disseminação de tradições culturais em 
todo o mundo.

Mas é notável que a Indústria 4.0 está 
trazendo mudanças rápidas e profun-
das, e muitas vezes é difícil prever com 
certeza como as coisas vão evoluir. É pos-
sível produzir algumas tradições e mo-
delos que acabem sendo completamente 
substituídos pela tecnologia, enquanto 
outras podem sobreviver e até prospe-
rar com as mudanças.

O importante é que as sociedades es-
tejam abertas à mudança e dispostas a 
se adaptarem às novas realidades, man-
tendo ao mesmo tempo o respeito pelas 
tradições e culturas locais. Com uma 
abordagem equilibrada e uma visão de 
futuro orientada para o desenvolvimen-
to sustentável, é possível aproveitar as 
oportunidades da Indústria 4.0 sem per-
der o que é valioso em nossas tradições 
e culturas.

E, para isso, a educação continuará 
sendo mais curto e, socialmente mais 
eficaz, para o homem continuar sua saga 
em busca do conhecimento e de respos-
tas para suas eternas perguntas.

A nova revolução industrial
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O transporte inseguro

“Entre todas as 
bandeiras dos 
vários estados 
brasileiros, foi 
exatamente 
aquela que me 
chamou mais a 
atenção

Abelardo Jurema Filho

Luiz Carlos Sousa
luizcarlosjp@gmail.com
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“Está bEm 
rEprEsEntado” 

“não havErá  
aumEnto”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

pachEco tEm prazo dE 10 dias 
para sE manifEstar sobrE cpi 

com o ministério público 

audiência sErá amanhã 

“uma hipocrisia criminosa” 

Cícero Lucena também assegurou que haverá 
ampla discussão sobre o projeto na orla da capi-
tal: “Na hora em que eu tiver o projeto [em mãos], 
minha primeira reunião vai ser com o Ministério 
Público para apresentar. Depois, nós apresenta-
remos em audiências públicas [à sociedade]”. 
Foi criado um grupo denominado ‘Minha Jampa’ 
que está colhendo assinaturas contra o projeto.  

O projeto de alargamento da faixa de areia das 
praias pessoenses será tema de uma audiência 
pública, amanhã, às 14h, na ALPB – o debate 
foi proposto por Cida Ramos (PT) e Chió (Rede 
Sustentabilidade). Ele disse que foram convi-
dados professores universitários das áreas de 
biologia, geologia e biologia marinha, assim 
como representantes da prefeitura.       

Ex-presidente da CPI da Covid, o senador Omar 
Aziz (PSD) disse que, a se confirmar que o ex-pre-
sidente Bolsonaro (PL) tomou a vacina contra a 
doença, “estamos diante do maior hipócrita da 
história”. Ele afirma ter conhecido pessoas que 
acreditaram na eficácia da cloroquina por causa 
da defesa feita pelo ex-presidente, e terminaram 
morrendo. “Uma hipocrisia criminosa, porque, a 
partir do que ele dizia, pessoas acreditaram. E 
morreram por causa disso”. 

Não haverá aumen-
to do Imposto sobre 
Circulação de Mer-
cadorias e Serviços 
(ICMS) da gasolina 
na Paraíba, assegu-
rou, em entrevista a 
uma rádio da capital, 
o secretário executivo 
da Sefaz, Bruno Frade. 
“Não haverá aumento 
da alíquota do ICMS, 
o governador garan-
tiu que não haverá 
aumento de tributos”, 
disse. 

Léo Bezerra considera 
que o PSB está bem 
representado na pre-
feitura de João Pes-
soa, sugerindo que o 
partido deverá manter 
a aliança com Cicero 
Lucena, que vai à ree-
leição, em 2024. Sobre 
seu nome ser nova-
mente mantido como 
candidato a vice, ele 
disse que esse debate 
será feito entre o go-
vernador e os partidos 
aliados.     

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 
tem 10 dias para se manifestar sobre a abertura 
de uma CPI para investigar atos terroristas ocor-
ridos em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando 
milhares de apoiadores do ex-presidente Bolso-
naro invadiram e depredaram prédios dos Três 
Poderes. O prazo foi estabelecido pelo ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que atendeu a mandado de segurança 
protocolado pela senadora Soraya Thronicke 
(União Brasil).    

léo bEzErra sobrE projEto nas 
praias: “não vamos fazEr nada  
sEm antEs consultar EspEcialistas” 

Vice-prefeito de João 
Pessoa, Léo Bezerra 
(PSB) defendeu a pro-
posta de alargamen-
to da faixa de areia 

nas praias urbanas 
da capital e lamentou, 
em sua ótica, que o as-

sunto tenha se tor-
nado “bandei-
ra política de 
pessoas que 
andam divul-

gando notícias falsas”. O socialista afirmou que a 
prefeitura não irá realizar nenhuma intervenção na 
orla marítima sem abrir uma discussão com a so-
ciedade e com especialistas nesse tipo de procedi-
mento. “Não vamos fazer nada sem antes consultar 
especialistas, autoridades competentes no assun-
to”, disse, ressaltando que o alargamento da faixa 
de areia, que vem sendo cogitado em outras capi-
tais brasileiras, tem por finalidade conter o avanço 
do mar. O prefeito Cícero Lucena (PP) também des-
tacou que o único propósito dessa proposta é fazer 
essa contenção, uma vez que está comprovado que 
o mar tem avançado em direção à costa, de forma 
cada vez mais intensa. Ele também acusou a opo-
sição de antecipar essa discussão para polemizar 
sobre o assunto com objetivos políticos. “Qual o in-
teresse, se nem existe projeto e nem estudos concluí-
dos?”, questionou.         

Foto: Facebook

Maior encontro de gestão do ramo de viagens corporativas se encerra hoje, em SP

Paraíba é divulgada em 
evento internacional

Lacte

O Destino Paraíba está 
participando pela primeira 
vez do Lacte (Latin Ameri-
can Community for Travel 
& Events Experience), orga-
nizado pela Associação La-
tino Americana de Gestão 
de Eventos e Viagens Cor-
porativas (Alagev). O evento 
é reconhecido como o mais 
importante do segmento cor-
porativo e acontece até hoje, 
no Golden Hall do WTTC, em 
São Paulo.

O presidente da Empre-
sa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ferdinando Lu-
cena, afirmou que a pre-
sença da Paraíba no even-
to conta com a parceria da 
Setur da capital paraiba-
na e dos Conventions Bu-

reaux de João Pessoa e Cam-
pina Grande e é de suma 
importância, tendo em vis-
ta a visibilidade que o desti-
no ganha tanto em divulga-
ção, como em conteúdos que 
serão adquiridos em áreas 
como inovação, insights de 
mercado, tecnologia, ESG 
(Environmental, Social, and 
Corporate Governance) e 
networking.

De acordo com a diretoria 
da Alagev, a expectativa é de 
que cerca de 1,3 mil pessoas 
estejam participando do Lac-
te, número que, se confirma-
do, apontará um crescimen-
to de quase 100% em relação 
à última edição. A estimati-
va é de manter o percentual 
de gestores em 45%, e forne-

cedores em 55%. O evento 
tem como tema ‘All conec-
ted’ (em português, todos co-
nectados).

Segundo o executivo, o 
tema reflete o momento atual 
do turismo paraibano, por 
meio de um trabalho conjun-
to da PBTur com a secretária 
de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico, Rosália Lucas. 
“Estaremos atuando juntos 
para desenvolver ações em 
vários segmentos do turis-
mo, em especial no lazer e bu-
siness, promovendo o nosso 
potencial turístico, seja para 
atrair turistas de lazer ou cor-
porativos, para que o fluxo de 
visitantes seja maior durante 
todo o ano”, pontuou Ferdi-
nando Lucena.

Visibilidade
Para o presidente da 
PBTur, evento é de 
suma importância, 

tendo em vista a 
visibilidade que o 

destino ganhará tanto 
em divulgação, como 

em conteúdos que 
serão adquiridos em 

várias áreas

n 

A Paraíba no 
evento conta 
com a parceria 
da Setur da 
capital e dos 
Conventions 
Bureaux de 
João Pessoa 
e Campina 
Grande

A expectativa da diretoria da Alagev é de que cerca de 1,3 mil pessoas estejam participando do Lacte
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Em reunião realizada na 
manhã de ontem, em Cam-
pina Grande, representan-
tes de associações de pós-
graduandos e programas de 
pós-graduação entregaram 
aos dirigentes da Fundação 
de Apoio à Pesquisa da Pa-
raíba (Fapesq) um documen-
to que revela reivindicações 
e a real situação referente a 
valores de bolsas e políti-
ca de sobrevivência dos bol-
sistas.

Participaram da reunião 
Rangel Júnior, presidente da 
Fapesq; Ruth Silveira e Patrícia 
Costa, coordenadoras de Pro-
gramas e Projetos, e Manoel 
Morais, coord. Administrati-
vo Financeiro da Fundação; 
Flor Ribeiro, diretora de Cul-
tura da Associação Nacional 
de Pós-Graduandos (ANPG), 
Luiz Vitor Andrade, dirigen-
te Estatual da ANPG; Victor 
Arruda, presidente da Asso-
ciação de Pós-Graduandos da 
UFPB (APG - UFPB); Fabrícia 
Souza, vice-presidente da APG 
- UFPB; Jamilah Lucena, repre-
sentante discente do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas da UFPB, bolsista de 
Mestrado da Fapesq-PB; João 
Medeiros, Programa de Pós-
Graduação em Ciências do Solo 
da UFPB (Campus II), bolsista 
de Doutorado da Fapesq-PB e 

Fapesq recebe representantes de Associações
Pós-Graduandos

Gabriel Lopes, mestrando em 
História e Representação Dis-
cente da UFCG.

A ANPG junto às APGs e 
pós-graduandos de todo o Brasil 
continuam sua campanha pela 
valorização do jovem pesqui-
sador. De acordo com os repre-
sentantes dos pós-graduandos, 
as FAPs são fundamentais para 
o desenvolvimento regional. A 
Fapesq tem participação funda-
mental nesse objetivo, além de 
consolidar os programas de pós-
graduação da Paraíba. “Esse é 
um papel importantíssimo num 
cenário histórico de desigualda-
de regional da Ciência.

O presidente da Fapesq, 
Rangel Júnior, confirmou que 

o reajuste irá acontecer. “A meta 
é utilizar as mesmas bases do 
que foi dado pela Capes e CNPq 
e os estudos já estão sendo feitos 
para executar a partir de abril”. 
A decisão final cabe ao governa-
dor e deverá ser anunciada em 
breve pelo próprio governador 
João Azevêdo e pelo secretário 
de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção e Ensino Superior, Claudio 
Furtado, afirmou.

Segundo Luiz Vitor An-
drade, dirigente estadual da 
ANPG, será articulada a cria-
ção de um grupo como obser-
vatório para a Ciência e Tec-
nologia do estado onde irá se 
discutir as políticas para os 
pós-graduandos. A Associa-

ção Nacional de Pós-Graduan-
dos irá montar um calendário 
de luta de mobilização junto 
aos deputados estaduais, fede-
rais e senadores para garantir 
uma verba destinada a CeT do 
estado da PB, no intuito de que 
a Fundação consiga ter uma 
ampliação das bolsas oferta-
das e para auxiliar o Governo 
do Estado no fomento das bol-
sas que já existem, e criação 
de novas bolsas. Na próxima 
segunda-feira, está agendada 
nova reunião, com o secretá-
rio de CTIES e o presidente da 
Fapesq, para continuar as dis-
cussões sobre o reajuste das 
bolsas e outras demandas dos 
pós-graduandos.

Os dirigentes da Fapesq receberam um documento com reivindicações e com a situação dos bolsistas

Foto: Luiz Vitor Andrade e Iann Coelho/Fapesq



4  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2023 Últimas

Arrecadação será recomposta em R$ 28,88 bi neste ano, conforme havia sido anunciado pelo ministro Fernando Haddad

Gasolina subirá mais que o álcool
reoneração de combustíveis

Wellton Máximo 

Agência Brasil

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

A reoneração da gasolina 
e do etanol a partir de março 
está assegurada, confirmou 
ontem a assessoria de impren-
sa do Ministério da Fazenda. 
Segundo a pasta, o formato do 
aumento das alíquotas estaria 
sendo discutido entre o secre-
tário-executivo da Fazenda, 
Gabriel Galípolo, e a direto-
ria da Petrobras, no Rio de Ja-
neiro, mas já está certo que a 
arrecadação será recomposta 
em R$ 28,88 bilhões neste ano, 
conforme anunciado pelo mi-
nistro Fernando Haddad, em 
janeiro.

A assessoria de impren-
sa informou que a alíquota da 
gasolina subirá mais que a do 
etanol, alinhada com o prin-

cípio de onerar mais os com-
bustíveis fósseis. Segundo a 
pasta, a reoneração terá ca-
ráter social, para “penalizar 
menos o consumidor”, e eco-
nômico, para preservar a arre-
cadação. O formato da reone-
ração e os valores ainda serão 
sendo definidos entre Galípo-
lo e Jean-Paul Prates. De acor-
do com a assessoria, o ministro 
da Fazenda, Fernando Had-
dad, poderá conceder uma en-
trevista coletiva para explicar 
o aumento das alíquotas, após 
a decisão.

No ano passado, o ex-pre-
sidente Jair Bolsonaro zerou 
as alíquotas do Programa de 
Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial (Cofins) para a gasolina, 
o etanol, o diesel, o biodiesel, 

o gás natural e o gás de cozi-
nha. Em 1º de janeiro, o pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva assinou a Medida Pro-
visória 1.157, que previa a reo-
neração da gasolina e do eta-
nol a partir de 1º de março e a 
dos demais combustíveis em 
1º de janeiro de 2024.

Antes da desoneração, o 
PIS/Cofins era cobrado da se-
guinte forma:  R$ 0,792 por li-
tro da gasolina A (sem mistu-
ra de etanol) e de R$ 0,242 por 
litro do etanol. Entre as possi-
bilidades discutidas por Galí-
polo e a Petrobras, estão a ab-
sorção de parte do aumento 
das alíquotas pela Petrobras, 
porque a gasolina está acima 
da cotação internacional, e a 
redistribuição de parte das 
alíquotas originais da gaso-
lina para o etanol.

Caso ocorra essa redistri-
buição, a gasolina poderia pa-
gar, por exemplo, R$ 0,70 de 
PIS/Cofins por litro; e o eta-
nol, R$ 0,33.

O repasse efetivo do au-
mento das alíquotas aos con-
sumidores dependerá das 
distribuidoras e dos postos 
de combustíveis. No início 
do ano, ao anunciar o pacote 
com medidas para melhorar 
as contas públicas, o ministro 
da Fazenda, Fernando Had-
dad, afirmou que a recompo-
sição dos tributos renderá R$ 
28,88 bilhões ao caixa do go-
verno em 2023.

Só em janeiro, segundo cál-
culos da Receita Federal divul-
gados na semana passada, o 
governo deixou de arrecadar 
R$ 3,75 bilhões com a prorro-
gação da alíquota zero.

Juliana Teixeira 

julianateixeira@gmail.com

Em janeiro, o governo deixou de arrecadar R$ 3,75 bilhões
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O desembargador do Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) 
Leandro dos Santos, relator do 
processo que analisa o pedido 
de mandado de injunção im-
petrado pelo advogado Raoni 
Vita, para realização de um 
plebiscito de consulta sobre 
nome da capital paraibana, 
deu o prazo de 10 dias para 
que a Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), se mani-
feste sobre o tema. 

O autor do processo come-
morou o ritmo acelerado da 
matéria. “É uma notícia po-
sitiva de que a ação está to-
mando um ritmo muito céle-
re”, disse Raoni. 

Vita ingressou com man-
dado de injunção, na sema-
na passada. A iniciativa é um 
remédio constitucional, fer-
ramenta para fazer valer os 
direitos assegurados pela 
Constituição e que precisam 
de uma lei ou norma específi-
ca para serem implementados 
ou exercidos. Segundo o advo-
gado, o objetivo da ação é dar 
o direito de escolha ao povo. É 
uma medida que está relacio-
nada à democracia e não à po-
lítica”, explicou Raoni. 

O advogado afirma que 
encontrou na Constituição 
Estadual, um vácuo. Trata-
se do artigo 82, em que cons-
ta um pedido para que o TRE 
realizasse uma consulta ple-
biscitária afim de responder 
a seguinte pergunta “qual o 
nome de sua preferência para 
a cidade”? 

No despacho, o rela-
tor Leandro do Santos tam-
bém deu encaminhamento 
à Advocacia Geral da União 
(AGU), e ao Ministério Públi-
co para que tomem ciência da 
matéria. O julgamento da ma-
téria deve acontecer no Tribu-
nal Regional Eleitoral, mas 
ainda sem data para ocorrer. 
Caso seja aprovado, o plebis-
cito para ouvir a população 
deve ser realizado dia 6 de 
outubro de 2024, mesmo dia 
em que se realiza o primeiro 
turno das eleições municipais 
em João Pessoa. 

Ontem, o prefeito Cícero 
Lucena se pronunciou sobre 
o tema. O gestor disse que o 
plebiscito é válido e que vê 
com tranquilidade a discus-
são. “Eu tenho a responsa-
bilidade de acatar a decisão. 
Quem vai definir é o plebis-
cito, se ele ocorrer. O debate 
enriquece a solução”, colocou. 

ALPB tem prazo de 10 
dias para se pronunciar 

mudança de nome da capital

Médicos e profissionais 
da assistência que farão par-
te da equipe do programa 
Coração Paraibano, linha de 
cuidado integral da cardio-
logia que vai interligar 12 
serviços para o tratamento 
de urgências cardiológicas 
da Paraíba, participaram de 
um treinamento para atuar 
no programa. A capacita-
ção aconteceu na tarde de 
ontem, no Hospital Metro-
politano Dom José Maria 
Pires, unidade gerenciada 
pela PB-Saúde, e que vai ser 
o hospital coordenador do 
projeto, por ser referência 
em cardiologia no estado.

As aulas foram minis-
tradas por profissionais ca-
pacitados que já atuam no 
serviço de referência e da 
rede de hemodinâmica do 
Estado, e seguem até hoje, 
com temas como: síndro-
me coronariana aguda; as-
pectos gerais da Interven-
ção percutânea primária; 
acesso periférico e cuida-
dos gerais ao paciente in-
fartado; como realizar ecg 
e conduzir PCR; adminis-
tração e cuidados relacio-
nados a trombólise; entre 
outros.

Os presentes atuam 

nas unidades de saúde in-
tegrantes do programa, e 
neste primeiro dia de ca-
pacitação, participaram re-
presentantes dos hospitais 
regionais de Guarabira, Ita-
baiana, Patos e Picuí; tam-
bém dos hospitais gerais 
de: Mamanguape e Tape-
roá; Hospital de Trauma de 
Campina Grande; Hospital 
Metropolitano, e do Centro 
de Regulação Estadual Hos-
pitalar (CERH-PB).

“Este treinamento é di-
recionado para as pessoas 
que vão receber os pacien-
tes, discutir os casos, definir 
condutas, ver a regulação e 
transferências dos pacien-
tes nos hospitais de emer-
gência em todo o estado. 
Nós sabemos que o infarto 
é uma das principais causas 
de mortalidade no mundo, 
então um atendimento ini-
cial rápido, uma triagem efi-
caz, um diagnóstico preco-
ce, é importante para evitar 
este risco”, disse a cardiolo-
gista Roberta Tavares Bar-
reto Teixeira, coordenadora 
do programa Coração Pa-
raibano, na palestra de aber-
tura. A dinâmica do progra-
ma vai funcionar por meio 
da telemedicina.

Profissionais da rede 
estadual são capacitados

“coração paraibano”

Agência Brasil

Em uma festa que con-
tou com uma bonita home-
nagem a Pelé, a Fifa entre-
gou os troféus do Fifa The 
Best, ontem, na sala de con-
certos Salle Pleyel, em Pa-
ris (França). E os grandes 
vencedores da premiação 
foram o craque argentino 
Lionel Messi, escolhido o 
melhor jogador do mun-
do entre os homens, e a es-
panhola Alexia Putellas, o 
destaque entre as mulhe-
res. Estrela mais brilhan-
te da vitoriosa campanha 
da Argentina na Copa do 
Mundo, Messi conquistou 
pela sétima vez na carrei-
ra o troféu. A participa-
ção no Mundial disputa-
do no Catar pesou muito 
para a escolha do camisa 
30 do PSG, que teve como 
concorrentes os franceses 
Mbappé (PSG) e Benzema 
(Real Madrid).

“É uma honra estar 
aqui novamente, entre os 
três melhores jogadores do 
mundo. Agradeço muito 
ao Mbappé e ao Benzema, 
que jogaram demais. Gos-
taria de agradecer a todos 
os meus companheiros, re-

presentamos toda a nossa 
seleção. Foi uma loucura 
para mim, pois finalmen-
te realizei meu sonho [de 
conquistar uma Copa do 
Mundo]. É a coisa mais lin-
da que pode acontecer na 
vida”, declarou Messi, que 
foi eleito o craque da Mun-
dial do Catar, competição 
na qual marcou sete gols.

Futebol feminino
Já entre as mulheres a 

melhor do mundo foi Ale-
xia Putellas. A camisa 11 
do Barcelona (Espanha) 
superou na disputa a in-
glesa Beth Mead, do Arse-
nal (Inglaterra), e a norte-a-
mericana Alex Morgan, do 
San Diego Wave (Estados 
Unidos). Esta é a segunda 
vez seguida que a jogadora 
conquista o The Best.

“Não estava preparada 
para receber esse prêmio. 
Agradeço a todos que vo-
taram. Gostaria também 
de parabenizar a Alex 
Morgan e a Beth Mead, 
vocês também merecem 
esse troféu”, declarou a jo-
gadora, que ajudou a equi-
pe catalã a conquistar o 
Campeonato Espanhol e 
Copa do Rei.

Messi é eleito o melhor
do mundo pela 7a vez

FiFa the best

Acreditar que algo pode-
ria dar certo e, com a ajuda do 
Programa do Artesanato Pa-
raibano (PAP) e de instituições 
como o Sebrae, ganhar o mun-
do — esse é o resumo da histó-
ria de sucesso da artesã Maria 
das Neves Paiva, de 69 anos, 
mais conhecida como Nevi-
nha do Artesanato, morado-
ra do município de Itabaiana.

A então comerciária viu na 
profissão do marido, Antônio 
Teixeira de Paiva, de 72 anos, 
mais conhecido como Tota, a 
oportunidade de mudar de 
vida, conseguir a tão sonha-
da independência financeira. 
Ainda muito jovem, seu Tota 
aprendeu a arte da cerâmica, 
“mas trabalhava para os ou-

tros”, como faz questão de res-
saltar dona Nevinha. “Eu achei 
que o trabalho dele era bom. 
Então, o incentivei a trabalhar 
pra gente. Ele não era muito de 
acreditar que iria dar certo, mas 
eu sempre acreditei”, contou.

Graças a essa percepção e 
senso de oportunidade, as pe-
ças de cerâmica (barro) fabri-
cadas pelo casal, com a colabo-
ração de mais quatro pessoas, 
ganharam o mundo. Mais re-
centemente, mais um contêi-
ner com suas panelas de barro 
foi enviado para uma rede de 
restaurantes do Reino Unido.

“Eu me sinto uma pessoa 
realizada. Por quê? Imagina: 
você aqui numa cidadezinha 
pequenininha, como Itabaia-

na, lá no cantinho da Paraíba, e 
você exportar, eu sendo a úni-
ca a fazer exportação em gran-
de quantidade. Isso me deixa 
honrada”, diz dona Nevinha.

O governador João Azevê-
do afirmou que o sucesso obti-
do por artesãos e artesãs como 
dona Nevinha é o resultado da 
união de esforços. “Esse é o re-
sultado de um trabalho feito a 
muitas mãos, em parceria com 
o Sebrae, que enxerga no nosso 
artesanato o potencial econô-
mico de geração de emprego e 
renda que tem. É por isso que 
investimos tanto no Salão, que 
dá visibilidade para os nossos 
artesãos e possibilita que seus 
produtos sejam vendidos para 
o mundo inteiro”, comentou.

Artesã ganha o mundo e exporta 
a produção para o Reino Unido

apoiada pelo pap

Intimada pela pre-
sidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), a 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR) se ma-
nifestou ontem sobre o 
caso Robinho. A PGR en-
viou documento à Justiça 
no qual concorda com a 
transferência da pena do 
ex-jogador ao Brasil. Ele foi 
condenado pela Justiça da 
Itália a nove anos de pri-
são pelo crime de estupro 
contra uma mulher alba-
nesa numa boate em Mi-
lão, em 2013.

O Estadão teve acesso 
ao parecer em que o sub-
procurador-geral da Re-
pública, Carlos Frederico 
Santos, considera não ha-
ver "quaisquer restrições à 
transferência da execução 
da pena imposta aos brasi-
leiros natos no estrangeiro".

Dessa maneira, San-
tos entregou quatro en-
dereços nos quais Robi-
nho pode ser encontrado: 
dois em São Vicente, um 
no Guarujá e outro em 
Santos, todos na Baixada 
Santista, no Litoral de São 
Paulo.

Na semana passada, 
a presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 

Maria Thereza de Assis 
Moura, deu andamento ao 
processo de homologação 
da sentença e da eventual 
execução da pena no Bra-
sil imposta pela Justiça Ita-
liana. Na ocasião, ela pe-
diu que a PGR indicasse 
um endereço válido para 
a citação do jogador.

Na decisão da última 
quinta-feira, a ministra in-
dicou que a sentença ita-
liana atende a requisitos 
para ser reconhecida pela 
Corte e menciona pelo me-
nos um precedente do STJ 
em que a execução da pena 
decorrente de condenação 
em país estrangeiro pôde 
ser realizada no Brasil.

PGR concorda com prisão de Robinho 
e cita quatro endereços do ex-jogador

no brasil

Luiz Vassallo e  
Ricardo Magatti 

Agência Estado
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Obras de triplicação da BR, iniciadas em 2017, são alvo de reclamações de moradores das regiões próximas aos trechos devido à insegurança causada pela falta de iluminação e sinalização

Problemas com iluminação, sinalização e mobilidade urbana aparecem entre reclamações por obras na rodovia

População reclama dos transtornos
BR-230 

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Iniciadas há cinco anos, 
as obras de triplicação da BR-
230, entre Cabedelo e João 
Pessoa, continuam causan-
do transtornos à população 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa. De acordo com 
moradores da região ainda 
em obras, a má sinalização 
de trechos e a falta de ilumi-
nação são as principais re-
clamações.

Na área entre o bairro de 
Intermares e a Praia do Poço, 
moradores também relatam a 
crescente dificuldade para os 
usuários de transporte cole-
tivo, como afirma Francisco 
Alves. “As coisas só dificulta-
ram ainda mais com as obras. 
Primeiro, as paradas de ôni-
bus por aqui são precárias e 
os usuários ficam no sol ou 
na chuva esperando o trans-
porte público. Eu, que moro 
do outro lado da BR-230, te-
nho que andar mais ainda 
para atravessar a rodovia e 
pegar um ônibus no sentido 
Cabedelo. Tudo ficou mais di-
fícil para nós moradores des-
sa área”, lamentou.

Para a comerciária e mo-

radora da Praia do Poço, Ra-
chel Alves, a insegurança em 
precisar atravessar a movi-
mentada rodovia e os cres-
centes assaltos também pre-
ocupam. 

“Com essas obras compli-
cou mais ainda a nossa vida 
para atravessar a BR e pegar 
o ônibus para João Pessoa, 
onde trabalho. Nós que so-
mos usuários de ônibus pas-
samos a correr mais riscos e 
quando construírem o can-
teiro central, vai ficar mais 
difícil ainda. Para os jovens 
já está complicado andar por 
aqui, imagine para os idosos 
que necessitam pegar ôni-

bus”, ressaltou a comercian-
te ao falar sobre o medo que 
ronda a população que circu-
la na região no período no-
turno, sem iluminação de-
vida.

De acordo com informa-
ções da assessoria do De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(Dnit-PB), a sinalização da 
obra vem, ao longo de todo 
o desenvolvimento dos ser-
viços, sofrendo com atos de 
vandalismo, depredação e 
roubos de equipamentos. E 
para restaurar essas perdas, 
o Dnit está trabalhando no 
sentido de recompor a sina-
lização no trecho que vai do 
2km até o 10km.

O Dnit informou que a 
falta de iluminação vem sen-
do tratada com a Prefeitura 
Municipal de Cabedelo na 
busca pela resolução do pro-
blema, aguardando apenas 
o processo de licitação para 
equacionar o atual quadro. 

O Dnit também infor-
mou que em trechos urba-
nos, a responsabilidade pela 
implantação, manutenção e 
conservação da iluminação é 
de responsabilidade das pre-
feituras de Cabedelo e João 
Pessoa, respectivamente. 

n 

Dnit-PB e 
prefeituras 
buscam 
solucionar 
problemas 
com 
iluminação e 
sinalização 
dos trechos

• Obra: triplicação da BR-230

• Trecho: 0 km ao 28,1 km, que cortam Cabedelo e João Pessoa

• Fluxo de veículos: 70 mil veículos/dia, chegando a 85 mil no período de férias

• Valor total da obra: R$ 267,8 milhões

• Início: 10/03/2017

• Previsão para conclusão da obra: 2020

• Responsável pela obra: Consórcio Costrucap/Copasa

• O que está previsto: A construção de terceiras faixas, 13 viadutos, 13 passarelas, vias laterais e acosta-
mentos

• Benefícios: o empreendimento vai beneficiar a Região Metropolitana de João Pessoa, com aproxima-
damente 1,3 milhão de habitantes, possibilitando melhores condições de segurança e trafegabilidade, 
além de melhorar o acesso ao Porto de Cabedelo

Saiba mais
O que foi divulgado sobre a obra há cinco anos

• Quando a obra foi iniciada, há cinco anos, a 
previsão é que ela teria 13 novos viadutos, 13 
passarelas e mais uma ponte sobre o Rio Jaguari-
be. Também estavam previstos os alargamentos 
dos viadutos do Retão de Manaíra, da Cidade 
Universitária e do Bairro do Cristo;

• Na época, a superintendência do Dnit-PB, infor-
mava que a obra seria de suma importância para 
a população da Região Metropolitana de João 
Pessoa, promovendo a distinção entre o tráfego 
local e o rodoviário, criando vias marginais ao 

longo da BR- 230, gerando novas perspectivas 
para a administração municipal, sobre políticas 
de mobilidade urbana. Além de reduzir o tempo 
gasto de deslocamento da população que utili-
zam da rodovia, possibilitando um trajeto mais 
rápido e seguro;

• A obra também se apresenta como um fator de 
importante avanço para que o Porto de Cabede-
lo pudesse desenvolver melhor suas atividades, 
recebendo e destinando mercadorias com mais 
celeridade. 

Importância

Segundo informações da 
assessoria do Departamen-
to Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT-PB), 
a direção do órgão anunciou 
na semana passada que fará 
um novo processo de licita-

ção para que as obras sejam 
tocadas com mais celeridade. 
Isto porque, a empresa res-
ponsável pala obra rescindiu 
o contrato. 

Desde então, o Exército 
Brasileiro vem dando pros-

seguimento ao processo por 
meio de um Termo de Execu-
ção Descentralizada (TED). 

Apesar do anúncio do pro-
cesso licitatório, uma nova 
previsão para a conclusão das 
obras não foi divulgada. 

A nova licitação será ne-
cessária porque a empresa 
que havia sido contratada no 
início das obras rescindiu o 
contrato e que atualmente a 
obra vem sendo feita em par-
ceria com o Exército Brasileiro, 

por meio de um Termo de Exe-
cução Descentralizada (TED). 

No momento, os enge-
nheiros do Exército estão tra-
balhando no trecho entre os 
bairros de Intermares e Praia 
do Poço, considerada a pri-

meira etapa da obra, com ser-
viços de pavimentação asfál-
tica. A previsão para término 
de conclusão da etapa é para 
o mês de abril, sem data de-
finida, segundo informações 
do próprio Exército Brasileiro.

Dnit-PB solicitou novo processo de licitação para conclusão

Prestes a iniciar o mês da 
mulher, o Centro Especiali-
zado de Diagnóstico do Cân-
cer (CEDC) realizará 100 ci-
rurgias de alta frequência 
– CAF – para mulheres com 
lesão suspeita de câncer de 
colo de útero. 

A princípio, o objetivo é 
vencer a demanda existente 
na regulação e, na sequência, 
facilitar o acesso ao procedi-
mento também para deman-
da espontânea. O mutirão 
terá início nesta quarta-feira, 
1o de março e seguirá, tam-
bém, no mês de abril.

Para as pacientes que es-
tavam aguardando a regu-
lação, o próprio serviço será 
responsável por agendar, in-
formando a data dos proce-
dimentos diretamente aos 
municípios que, em segui-
da, informará as datas, locais 
e informações gerais sobre o 
procedimento cirúgico para 
as pacientes que se encon-
tram na fila de espera pelo 
serviço. 

Ao todo, três ginecolo-
gistas estarão trabalhando 
no mutirão. De acordo com 
a diretora-geral do CEDC, 

Roseane Machado, as vagas 
para demanda espontânea 
devem ter início no mês de 
abril.

“Uma vez que tivermos 
contemplado as mulheres 
que aguardavam vaga para 
a realização da CAF, atende-
remos por meio de deman-
da espontânea. Para isso é 
necessário que a paciente te-
nha em mãos os exames de 
diagnóstico que confirmem 
a suspeita”, explicou.

As cirurgias de alta fre-
quência são uma moderna 
opção de tratamento para o 

Mutirão de cirurgias para mulheres será realizado em março
saúde

n 

Mais de 100 
cirurgias 
de alta 
frequência 
estarão 
disponíveis a 
partir desta 
quarta-feira

câncer de colo de útero. Ele é 
realizado por indicação mé-
dica para mulheres que já fi-
zeram exames preliminares, 
como colposcopia e exame 
anotomopatológico, que vai 
confirmar ou não se a lesão é 
positiva para câncer.

A ação que oferece ci-
rurgias de alta frequência 
irá beneficiar a melhora na 
qualidade de vida das mu-
lheres que lidam e lutam 
com a suspeita do câncer de 
colo de útero.

O Centro de Diagnósti-
co do Câncer oferece, tam-

bém, consultas especializada 
com mastologista; mamogra-
fia; ultrassonografia; pun-
ção de cisto mamário; biópsia 
de mama, através de proce-
dimento minimamente in-
vasivo e anatomopatológico 
(exame que para a confirma-
ção sobre lesão positiva para 
câncer). 

O serviço também oferece 
consultas especializadas com 
urologistas, toque retal e ul-
trassonografias, para preven-
ção do câncer de próstata e no 
cuidado da saúde do homem 
como um todo.

Fotos: Edson Matos
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Justiça verificou saldo zerado e apontou esquema de pirâmide financeira após determinação de apreensão

Contas de sócios foram esvaziadas
BRAISCOMPANY

Carol Cassoli   
carol.cassoli@gmail.com

Um dos clientes da gestora 
de criptoativos Braiscompany 
recebeu, ontem, o direito à tu-
tela antecipada para o bloqueio 
de mais de R$ 100 mil nas con-
tas da empresa campinense e 
de seus sócios. Apesar da deci-
são favorável ao autor do pro-
cesso, o bloqueio ainda não 
pode ocorrer, porque as con-
tas relacionadas à Braiscom-
pany estão vazias.

“Realizei minuta de proto-
colamento no Sisbajud, todavia 
o resultado foi negativo (sem 
localização de valores em con-
tas dos três promovidos)”, indi-
cou Bruno Medrado dos San-
tos, juiz do 1o Juizado Especial 
Misto da Comarca de Patos, ao 
determinar que, agora, o desfe-
cho do caso será debatido em 
audiência virtual.

Além de entrar com o pro-
cesso em desfavor da Brais-
company e seus responsáveis, 
a ação envolveu a seguradora 
de contratos Columbia Inves-
timentos e Participações, que 
também não cumpriu com sua 
parte no contrato firmado jun-
to à gestora de criptoativos. 

O deferimento do pedi-
do, pelo juiz da 5a Vara Cível 
da capital, Onaldo Rocha de 
Queiroga, levou em conside-
ração que o cliente não rece-
beu quaisquer rendimentos 
desde que fechou contrato com 
a Braiscompany, em novem-
bro do ano passado. À época, 
R$ 100.489,63 (valor referente 
a 1.05644000 bitcoins) foram 
investidos junto à gestora de 
criptoativos.

 Para tomar a decisão favo-
rável ao autor do processo, o 
juiz também citou indícios de 
que a gestora de criptoativos 
opera seguindo esquema de 
pirâmide financeira, que, no 
Brasil, é ilegal. “Em uma visão 
preliminar do feito, convém 
afirmar que existem fortes in-
dícios de que este seja mais um, 
dentre os vários casos de pirâ-
mides financeiras que lesam 
pessoas incautas e que dese-
jam obter lucro fácil”, apontou 
o magistrado em trecho da de-
cisão. O investidor também ob-
teve direito à rescisão contra-
tual e à condenação dos réus 
em lucros cessantes.

Com isso, R$ 100,4 mil de-
veriam ser bloqueados das con-
tas da Braiscompany ou do ca-
sal de sócios, Antônio Neto Ais 
e Fabrícia Farias, foragidos da 
Justiça há mais de uma sema-
na. No entanto, outra determi-
nação judicial de ontem indica 
que as contas do casal de res-
ponsáveis pela gestora de crip-
toativos estão vazias. 

Audiência
Após verificar o 

esvaziamento de contas, 
a Justiça determinou 
a realização de uma 

audiência virtual entre 
as partes, sem data 

divulgada

Investidores da Braiscom-
pany, com sede em Campina 
Grande, que se sentiram le-
sados poderão colaborar com 
as investigações contra a em-
presa de criptoativos. Neste 
fim de semana, a Polícia Fe-
deral na Paraíba disponibili-
zou um formulário para que 
os clientes possam compar-
tilhar relatos e informações. 
Ao todo, mais de dez mil pes-
soas, algumas com mais de 
um contrato, que estavam in-
vestindo desde o ano de 2018, 
com promessa de rendimen-
to de até 8% ao mês.

Para ter acesso ao formu-
lário, os investidores devem 
acessar o endereço eletrônico 
disponibilizado pela Polícia 
Federal através do seu perfil 
oficial na rede social Insta-
gram, através do @pfparaiba. 

Diante de algumas dúvi-
das que surgiram a assesso-
ria de imprensa da institui-
ção chegou a informar que o 
formulário é simples e, tam-
bém, autoexplicativo. Além 
disso, as informações fran-
queadas nele serão resguar-
dadas do sigilo que o caso re-
quer, garantindo a segurança 
de todos os investidores que 
se sentiram lesados com as 
práticas da empresa.

Na última sexta-feira, a 
Justiça Federal converteu as 
prisões temporárias, solici-
tadas após o avanço das in-
vestigações, em preventivas. 

Conforme a PF, esse proce-
dimento foi necessário para 
que pudesse ser incluído o 
nome de Antônio Inácio da 
Silva Neto e Fabrícia Farias 
Campos, responsáveis pela 
empresa, na difusão verme-
lha da Interpol, garantindo 
que os acusados possam ser 
responsabilizados em qual-
quer país. A última informa-
ção, através de redes sociais, 
é de que o empresário estaria 
na Argentina. Os dois donos 
são considerados foragidos 
desde a realização da Ope-
ração Halving, realizada no 
dia 16 de fevereiro.

Na semana passada, a 11ª 
Vara Cível de João Pessoa de-
terminou o bloqueio de re-
cursos e bens no nome da 
empresa Braiscompany e dos 
seus sócios. A decisão foi to-
mada pelo juiz Carlos Eduar-
do Leite Lisboa, e atendeu 
uma Ação Cautelar propos-
ta pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB). 

Na decisão ,o juiz conside-
rou que diante de fortes indí-
cios de fraude e crimes finan-
ceiros praticados, bem como 
a quantidade de consumi-
dores lesados diante da con-
duta, há necessidade de di-
versas medidas dentre elas, 
bloqueio de R$ 45,1 milhões, 
e bens junto aos sistemas Sis-
tema de Busca de Ativos do 
Poder Judiciário (Sisbajud), 
e veículos constantes no sis-
tema de Restrições Judiciais 
Sobre Veículos Automotores 
(Renajud), até que somem o 
valor solicitado pelo MPPB.

PF cria canal para que 
investidores colaborem

Foto: Redes Sociais

Contas de Antônio Neto e Fabrícia Farias Campos, donos da Braiscompany, estão zeradas, de acordo com o juiz Bruno Medrado

Renda extra com a co-
mercialização de produtos 
produzidos pelas próprias 
famílias e cenário de garan-
tia de segurança alimentar 
são fatores que comprovam 
a melhoria na qualidade de 
vida do homem do campo 
nas diversas regiões da Pa-
raíba possibilitadas pela as-
sessoria técnica continuada, 
realizada pela Empresa Pa-
raibana de Pesquisa, Exten-
são Rural e Regularização 
Fundiária (Empaer), vincu-
lada à Secretaria de Desen-
volvimento da Agropecuá-
ria e da Pesca (Sedap).

Essa é a realidade da po-
pulação residente no Assen-
tamento Serra do Monte, em 
Cabaceiras, localizado no 
Cariri paraibano, que criam 
aves de postura, vacas, ca-
bras leiteiras e ovinos e co-
mercializam a produção ao 
Programa PAA do Leite do 
Governo do Estado. 

As famílias agricultoras 

da região contam com recur-
sos do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) 
nos empreendimentos agrí-
colas e recebem orientações 
e acompanhamento da apli-
cação desse crédito. 

Em visita ao assentamen-
to, o extensionista Geneil-
son Evangelista, da Gerência 
Operacional de Cabaceiras 
da Empaer, visitou várias 
famílias contempladas com 
o crédito rural, e aproveitou 
para orientar novas famí-
lias quanto ao acesso a novos 
projetos pelo Pronaf.

As atividades orienta-
das no assentamento foram 
na melhoria das estruturas 
hídricas como a ampliação 
de barreiros, aquisição de 
cata-vento, construção de 
cisternas e caixa-d’água, e 
também nas aquisições de 
bovinos, caprinos, ovinos 
e aves. E ainda na expan-
são dos suportes forragei-

Assistência continuada da Empaer ajuda 
na melhora de vida da população rural

eM CABACeIRAS

Com orientação técnica, agricultores e produtores conseguem melhoria das condições financeiras e de segurança alimentar

Foto: Secom/PB

n 

Além dos mais 
de R$ 200 mil 
aplicados em 
projetos no 
assentamento, 
mais de 
R$ 300 mil 
deve serão 
viabilizados

ros com a implantação de 
áreas com palma forragei-
ra, capim-elefante e sorgo. 
“São ações que vão impul-
sionar o desenvolvimen-
to na comunidade, criando 
novo ambiente para que as 
famílias possam desenvol-
ver suas atividades e melho-
rar de vida”, comentou o ex-
tenssionista.

Outras visitas às famí-
lias foram agendadas para 
a orientação para implanta-
ção das áreas com palma for-
rageira e capim sorgo, que 
servirão de suplementação 
alimentar para os rebanhos.

No assentamento, a Em-
paer atende seis projetos 
que, juntos, somam mais de 
R$ 200 mil; e outros quatros 
estão em fase de obtenção da 
documentação para a finali-
zação destes e posterior en-
caminhamento para o Banco 
do Nordeste, que somados 
ultrapassarão mais de R$ 
300 mil.

Giovannia Brito  
gibritosilva@hotmail.com
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Curtas
Júri do ‘Caso Lorrayne’ é 
remarcado para maio

Polícia procura autores de 
arrombamento em CG

A polícia está solicitando apoio da população 
para localizar e identificar um grupo que, arrombou 
um estabelecimento comercial, em Campina 
Grande, na modalidade “marcha-ré”, no início da 
manhã de domingo (26), na Feira Central. Câmeras 
mostram a ação do grupo, inclusive o momento que 
a caminhoneta chega no local, ocupantes descem 
e, de ré, o motorista ‘joga’ o veículo contra a porta 
da loja, derrubando uma proteção de ferro, para 
praticar o roubo. Antes, os vigilantes da feira, foram 
obrigados a ficarem encostados numa parede.

O dono do estabelecimento, localizado na rua 
Dr. Antônio Sá, acredita que o alvo dos bandidos 
era pacotes de cigarros, no entanto, também 
levaram outras mercadorias, principalmente 
bebidas. Ele contabilizou um prejuízo de 
aproximadamente R$ 60 mil. O veículo foi 
localizado pela PM, no bairro Monte Castelo. 
De acordo com a PM, a caminhonete havia sido 
furtada no bairro do Cruzeiro.

Durante perseguição policial, Miguel Luiz da Silva Júnior atropelou um pedestre no acostamento da BR-101

Motorista é solto após pagar fiança
R$ 5 mil

Veículo foi localizado no bairro do Cruzeiro
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A juíza titular da 1a Vara Mista da Comarca de Ca-
bedelo, Thana Michelle Carneiro Rodrigues, marcou 
para dia para o dia 4 de maio o julgamento do réu 
Kennedy Ramon Alves Linhares, acusado de matar 
a ex-namorada Lorrayne Damares da Silva. A deci-
são da magistrada foi em atendimento a pedido do 
advogado Getúlio de Souza, que defende o acusado 
e alegou problemas de saúde.

A sessão de julgamento de Kennedy estava marca-
do para ontem. O Ministério Público estaria represen-
tado no júri popular pelo promotor Antônio Sarmento 
e na acusação também o advogado Robério Capis-
trano, constituído pela família de Lorrayne.

Segundo consta nos autos do processo que Kene-
ddy Ramon, na madrugada do dia 13 de dezembro de 
2020, matou Lorrayne Damares por asfixia mecânica, 
usando de recurso que dificultou a defesa da vítima. 
O crime aconteceu no interior de uma casa situada 
na Travessa Antônio Luiz Falcão, Centro de Lucena
-PB, e envolveu razões de condição do sexo feminino 
no contexto da violência doméstica e familiar. 

O pagamento de uma fian-
ça de R$ 5 mil, imposto pela 
Justiça durante a audiência de 
custódia, foi o suficiente para 
a liberdade do empresário Mi-
guel Luiz da Silva Júnior, de 29 
anos, que dirigia o carro que 
atropelou e matou Lindem-
berg Daniel Neves da Silva, o 
“Índio”, de 28 anos,  na madru-
gada de domingo (26), na BR-
101, em João Pessoa. Miguel foi 
autuado em flagrante na Cen-
tral de Polícia pelos crimes de 
homicídio com dolo eventual, 
porte ilegal de arma e direção 
perigosa.

Segundo o coronel Sérgio 
Fonseca, comandante-geral 
da Polícia Militar, o Ciop re-
cebeu informações de que es-
tava havendo uma festa de 
Carnaval na comunidade Vila 
Beira Molhada, no bairro do 
Jardim Veneza, em João Pes-
soa. Guarnições da PM, in-
clusive do Bope, foram para 
o local. Ao perceber a chega-
da da PM, Miguel fugiu em 
seu veículo pelas ruas da co-
munidade, acessou pela con-

tramão a BR-101 em direção 
a Bayeux, atropelou e matou 
Lindemberg, que caminhava 
pelo acostamento da rodovia. 
O acusado estava no veículo 
com outras três pessoas.

O coronel informou que os 
policiais foram ao evento após 
receberem denúncias de que a 
festa, que ocorria nas proximi-
dades das Três Lagoas, “con-
tava com grande presença de 
pessoas ligadas a facções cri-
minosas, tinha venda e con-
sumo de drogas ilícitas e prá-
tica de poluição sonora”. Ao se 
aproximarem do local indica-
do na denúncia, os policiais se 
depararam com o carro do em-
presário fugindo em alta velo-
cidade. Miguel reside no bair-
ro do Cabo Branco.

O acusado apresentava sin-
tomas de ter ingerido bebida 
alcoólica e se recusou a fazer o 
teste de constatação de embria-
guez. O carro dele ficou à dis-
posição da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Os demais ocu-
pantes do veículo foram ouvi-
dos e liberados. O veículo dirigido por Miguel (acima) ficou destruído após atropelar Índio (abaixo), que caminhava às margens da rodovia

Um homem de 23 anos, 
identificado pelas iniciais J. O. 
F., foi preso por agentes da De-
legacia Homicídios e do Gru-
po Tático Especial (GTE) da 
Polícia Civil em Patos com 100 
quilos de maconha. A apreen-
são aconteceu, na manhã de 
ontem, numa estrada de aces-
so a cidade de Teixeira, no Ser-
tão paraibano.

Segundo o delegado Afrâ-
nio de Brito, chegou à dele-
gacia uma informação sobre 
o transporte de uma grande 
quantidade de droga, em uma 
Van, mas ainda havia a neces-
sidade de saber qual a rodo-
via seria usada para o condu-
zir o entorpecente. “Montamos 
uma campana e como já tínha-

mos conhecimento da marca 
do veículo, realizamos a abor-
dagem e encontramos a dro-
ga”, disse.

Durante a abordagem, o 
condutor da droga disse que 
receberia a importância de 
R$ 5 mil e que a droga veio 
de São Paulo e seria entregue 
em Patos, no entanto, a polí-
cia não informou o nome do 
destinatário. 

Além do jovem que se 
apresentou como dono da 
droga, no veículo estavam ou-
tras pessoas que eram apenas 
passageiros da Van. O preso 
e o material apreendido fo-
ram levados à Central de Po-
lícia Civil de Patos, para a la-
vratura do flagrante.

Homem é preso com 100 quilos de maconha 
transportados em van que veio de São Paulo

tRáfico

A droga saiu de São Paulo e seria entregue em Patos

O corpo do motorista de 
um caminhão tanque, Eduar-
do Teixeira de Brito, de 33 anos, 
foi sepultado nesse domingo 
(26), na cidade de Várzea, Ser-
tão da Paraíba. Ele morreu car-
bonizado na cabine do veícu-

lo que dirigia, na BR-230, entre 
Pombal e Aparecida, também 
no Sertão paraibano.

O acidente foi registrado na 
noite de sábado (25), quando o 
caminhão com 20 mil litros de 
combustíveis – gasolina e die-

sel se dirigia para Sousa onde 
os produtos seriam entregues. 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral informou que o moto-
rista teria perdeu o contro-
le do veículo após o estouro 
de um dos pneus. O cami-

nhão tombou na pista, para 
o lado do motorista, dificul-
tando sua saída. O Corpo de 
Bombeiros esteve no local 
para controlar o fogo e retirar 
o corpo de Eduardo Teixeira 
da cabine do veículo.

Condutor de caminhão tanque morre 
carbonizado após acidente na BR-230

acidente

Um homem morto, dois 
feridos e um preso foi o resul-
tado de um confronto entre 
policiais militares e um gru-
po de aproximadamente trin-
ta pessoas na comunidade 
Bela Vista, no bairro do Cris-
to, em João Pessoa. Os feridos 
estão custodiados no Hospi-
tal de Emergência e Trauma.

Segundo um oficial da 
PM que participou da ope-
ração, houve a informação 
ao Centro Integrado de Ope-
rações Policiais (CIOP) que 
um grupo estaria naque-
la comunidade ameaçando 
moradores, impondo ‘toque 
de recolher’, dizendo que 
iria acontecer um confron-

to com membros de uma 
facção rival.

Ao tomar conhecimento 
do fato, guarnições da força 
Tática do 5º BPM foram até 
o local. O grupo suspeito de 
realizar assaltos na região 
do Cristo Redentor recebeu 
os policiais a tiros. 

O suspeito preso foi enca-

minhado para a Central de 
Polícia. De acordo com o ofi-
cial da PM, o grupo estava em 
um veículo que foi apreendi-
do. Dentro do carro os poli-
ciais encontraram armas de 
fogo, pé de cabra e documen-
tos pertencentes a outras pes-
soas, que acredita pertencer a 
vítimas de assalto.

Grupo troca tiros com polícia; um acaba 
morto, dois ficam feridos e outro é preso
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Ação teve por objetivo pedir a manutenção e ampliação das políticas de segurança alimentar para a população 

Consea realiza banquetaço na Lagoa
mobilização

José Alves 

zavieira2@gmail.com

O “banquetaço” reali-
zado na, manhã de ontem, 
no Parque Solon de Luce-
na, pelo Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Consea), 
além de distribuir alimen-
tos produzidos pela agri-
cultura familiar para as 
pessoas que transitavam 
pela Lagoa, teve o objeti-
vo maior de pedir a ma-
nutenção do Consea. Para 
a secretária da Economia 
Solidária do Estado, Valé-
ria Aragão, “o banquetaço 
é um movimento simbóli-
co, mas o grande objetivo 
é fazer com que o alimento 
volte a chegar na mesa do 
trabalhador, afinal é o ali-
mento que dá dignidade às 
pessoas”, refletiu.

Ela disse ainda que o 
Governo do Estado é um 
grande parceiro do Con-
sea, Governo Federal e par-
ceiro do povo paraibano e 
vem trabalhando em vá-
rios programas com o ob-
jetivo de combater a fome 
no estado. “Ainda é gran-
de o número de paraibanos 
que passa fome, mas, atra-
vés do Consea, vamos lutar 
para que o alimento chegue 
à mesa dos paraibanos em 
todos os municípios. Esse 
programa beneficia a agri-
cultura familiar, que culti-
va alimentos sem agrotóxi-
cos. O programa também 
beneficia os artesãos, que 
cada vez mais, mostram po-
tencialidade através de seus 
produtos”, afirmou.

Segundo o conselheiro 
do Consea, Arimatéia Fran-
ça, esse é um movimento 
nacional para conscientizar 
a população da segurança 
alimentar. “Bolsonaro de-
sestimulou os municípios 
e os estados a não investi-
rem na agricultura familiar 
e na distribuição da comi-
da de qualidade. Mas nes-
te governo, o Consea está 

voltando, mas precisa do 
apoio de toda a classe polí-
tica para poder superar as 
dificuldades. Nosso desejo 
é não ver mais pessoas nos 
semáforos pedindo esmo-
las por causa da fome”, des-
tacou Arimatéia.  

Para o trabalhador do 
campo José Umberto da Sil-
va Laurentino, “iniciativas 
como essa são muito im-
portantes porque do jeito 
que estava, o destino dos 
pobres era morrer de fome. 
Nós trabalhadores do cam-
po também esperamos que 
o Governo Federal libere 
mais terrenos para poder-
mos trabalhar, plantando 
nosso próprio alimento”, 
reivindicou Laurentino.  

O ‘banquetaço’, foi reali-
zado simultaneamente em 
15 cidades da Paraíba e a 
iniciativa tinha como meta 
a distribuição de mais de 
15 mil refeições em todo o 
país, em sua maior parte 
preparadas com produtos 
da agricultura familiar e 
agroecológica. “Trata-se de 
um movimento político su-
prapartidário, que mobiliza 
a sociedade civil em defesa 
da boa alimentação.”, expli-
cou Arimatéia França.

Os restaurantes uni-
versitários dos campi III 
(Areia) e IV (Rio Tinto) da 
Universidade Federal da 
Paraíba estão normalizan-
do o funcionamento nesta 
semana. Ontem, o restau-
rante do Campus Bananei-
ras voltou a fornecer as re-
feições e, amanhã, será a 
vez do Campus IV, locali-
zado em Rio Tinto.

Em Bananeiras, a co-
munidade universitária 
poderá acessar o equipa-
mento, mediante o paga-
mento da nova taxa de R$ 
16,94 (almoço) e R$ 15,66 
(jantar), a partir de 1º de 
março. Os estudantes as-
sistidos, por sua vez, aces-
sam os serviços do RU gra-
tuitamente.

Já no Campus IV (Rio 
Tinto), o Restaurante Uni-
versitário retoma seu fun-
cionamento a partir de 

hoje para toda a comuni-
dade acadêmica. No Cam-
pus IV as taxas também 
são de R$ 16,94 e R$ 15,66, 
respectivamente, para o al-
moço e o jantar.

Cerca de 800 estudan-
tes de cursos técnicos, de 
graduação e pós-gradua-
ção são assistidos diaria-
mente no RU do Campus 
III. Em Rio Tinto, 270 alu-
nos de graduação e pós-
graduação realizam suas 
refeições no equipamento 
todos os dias.

Os RUs funcionam em 
dias úteis, para almoço das 
10h30 às 13h, no Campus 
III, e das 11h às 13h30, no 
Campus IV. Durante o jan-
tar, funcionam das 17h às 
19h30 (Campus III) e das 
17h30 às 19h30 (Campus 
IV). O cardápio de todos os 
RUs da UFPB é disponibi-
lizado diariamente no per-

Restaurantes dos campi III e IV da UFPB 
retomam o fornecimento de refeições 

serviço

Na Lagoa, os alimentos, 
a exemplo de macaxeira, 
milho verde, frutas e ver-
duras, foram distribuídos 
às pessoas que passavam 
pelo Parque  Solon de Lu-
cena, das 8h às 12h, em ten-
das armadas pelos técnicos 
do Consea. O banquetaço 
foi organizado por entida-
des, movimentos sociais, 
Conselhos Estadual e Mu-
nicipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, Se-
cretarias do Estado e do 
Município, Sesc, através da 
Federação do Comércio-PB, 
conselhos de profissionais e 
universidades.

Nacionalmente, os ór-
gãos têm se articulado em 
um movimento cujo intui-
to é festejar e trazer em pau-
ta a necessidade de agili-
zação de políticas públicas 
em todos os entes da fede-
ração para erradicar a fome 
e a miséria.

Fome
Em 2020, último levanta-

mento realizado pelo IBGE, 

cerca de 272 mil moradores 
da Paraíba enfrentavam al-
gum tipo de insegurança 
alimentar. Em todo o Bra-
sil esse número chega a 33 
milhões de pessoas. Ari-
matéia França lembra que 
o Consea, que foi desmobi-
lizado nos últimos quatro 
anos (gestão 2019 -2022) vai 
retomar o seu papel de ar-
ticulador nacional de polí-
ticas públicas voltadas para 
atender às famílias mais ne-
cessitadas.

Arimatéia enfatizou que 
a Campanha da Fraterni-
dade da Confederação Na-
cional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) tem como tema 
a fome e que na Paraíba, a 
campanha foi aberta na úl-
tima quarta-feira (22), com 
a celebração de uma missa 
na Catedral Basílica Nossa 
Senhora das Neves. A mis-
sa foi celebrada pelo arce-
bispo metropolitano, Dom 
Manuel Delson. O arcebis-
po destacou que “não se 
pode fechar os olhos para 
a situação de fome no país”.

“É grande o 
número de 
pessoas que 
passa fome, 
mas, através do 
Consea, vamos 
lutar para que o 
alimento chegue à 
mesa das pessoas

Valéria Aragão

Benefício
Por dia, o restaurante do 

Campus Areia atende 
cerca de 800 estudantes; 

no Campus IV, em Rio 
Tinto, outros 270 alunos 
são beneficiados com a 

alimentação gratuita 

fil do Instagram da Superin-
tendência dos Restaurantes 
Universitários (SRU), pelo 
endereço: https://www.ins-
tagram.com/ru.ufpb/.

A Universidade Federal 
da Paraíba esclarece que 
este é um contrato emer-
gencial e que está em fase 

de licitação um outro con-
trato. Por decisão da Jus-
tiça, uma empresa teve o 
direito a suspender o con-
trato que estava em vigor, 
cabendo à Universidade 
Federal da Paraíba cum-
prir a decisão e, posterior-
mente, recorrer, o que foi 
feito pela Procuradoria Ju-
rídica, mas não prosperou 
a ação. 

Na ocasião, enviaram-
se mensagens sobre esta 
demanda para 158 empre-
sas dos estados de Alago-
as, Ceará, Paraíba, Per-
nambuco e Rio Grande 
do Norte, tendo sido re-
cebidas sete propostas. O 
menor e o maior valores 
globais foram, respectiva-
mente, R$ 2.096.840,00 e 
R$ 2.176.000,00. Portanto, 
considerando o interesse 
público, optou-se pelo me-
lhor preço.

Em Bananeiras, os serviços do restaurante universitário serão retomados para os alunos cadastrados, a partir de amanhã

Foto: ASCOM-UFPB

Secretária de Economia Solidária, Valéria Aragão (a esq); José Umberto (ao centro) e Arimatéia França, do Consea, participaram da ação

Alimentos foram distribuídos de forma gratuita às pessoas que passaram, ontem, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, das 8h até as 12h

Fotos: Edson Matos

Ato popular resultou na 
distribuição de alimentos
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Neste mês de março que se 
aproxima, uma nova edição 
– revisada e ampliada – do 
livro O princípio da diversida-
de e outros anarquismos – Tex-

tos pandemônicos (Editora Ideia), de autoria 
do escritor e jornalista Hélder Moura, de-
verá ser apresentada ao público. Na publi-
cação, haverá um ensaio inédito, bem como 
o posfácio do escritor e membro da Aca-
demia Paraibana de Letras (APL), Milton 
Marques Jr. são as novidades dessa nova 
publicação, em comparação com a primei-
ra edição, que foi lançada originalmente no 
ano passado, mas já se encontra esgotada. 
“Para mim foi uma surpresa a boa recep-
tividade obtida pela primeira edição do li-
vro”, contou o autor.

Hélder Moura disse que a nova edição 
contém sete ensaios, dos quais um é inédi-
to, cujo título é sobre A era do emburrecimento, 
que aborda um aspecto bem atual, relacio-
nado com as redes sociais. “Esse texto de-
veria ter sido incluído na primeira edição, 
mas, naquela ocasião, ainda estava em re-
visão e não pode entrar por causa do pra-
zo que deveria cumprir para conclusão do 
projeto”, justificou ele. “Então, apro-
veitei para acrescentá-lo agora”, 
comentou Moura.

O autor antecipou aspectos do que abor-
da no ensaio inédito incluído na obra. “No 
texto de A era do emburrecimento, eu trato so-
bre a intolerância de algumas pessoas que 
tentam impedir as outras de pensarem con-
forme a sua natureza. Esse comportamento 
foi potencializado com o advento das redes 
sociais, mas no passado também ocorria. Na 
Idade Média, por exemplo, as pessoas que 
pensassem diferente iam para a fogueira. 
Hoje, se alguém coloca alguma mensagem 
nas redes sociais que não agrada a outro já 
passa a ser atacado duramente, no intuito 
de destruí-la, numa espécie de catarse. Com 
isso, muita gente se sente inibida de expres-
sar seus pensamentos e não exercita a sua 
capacidade de pensar, que acho a caracterís-
tica mais nobre do ser humano. E, assim, se 
não pensa, a pessoa termina emburrecen-
do”, explicou o escritor.

O escritor e jornalista escreveu O princí-
pio da diversidade e outros anarquismos 
durante “a insônia da pandemia 
da Covid-19”, nas 
suas palavras. 
“São textos 
sobre te-
m a s 

mais filosóficos, poéticos e de religião e não 
imaginava que a primeira edição iria se esgo-
tar rapidamente”, confessou Moura.

Na questão da religião, por exemplo, ele 
escreve a respeito da existência de vários 
deuses, conforme a religião de cada um, 
como o budismo, cristianismo e o islamismo. 
“O que se pretende é abordar a verdade na 
religião. Há ainda o tema sobre anarquismo, 
mas no aspecto filosófico, bem como a poesia 
como manifestação artística anárquica, pois 
só com liberdade é que o poeta consegue ex-
pressar suas ideias”, apontou Hélder Mou-
ra. “As democracias só se sustentam a partir 
da diversidade. Não há, nunca, duas pessoas 
iguais. São iguais como seres humanos, mas 
diferentes como sujeitos. A mensagem que é 
o fio condutor do livro é a de que possa ha-
ver  a convivência dos diferentes”, 

afirmou o paraibano, que 
é membro da Acade-

mia Paraibana de 
Letras, um dos 

fundadores 
da Con-

f ra-

ria Sol das Letras e, também, coordenador 
do Pôr do Sol Literário.

Debate
No mês de março, Hélder Moura infor-

mou que haverá um lançamento presencial 
durante um debate sobre a obra, que será rea-
lizado na filial da Livraria do Luiz, no Mag 
Shopping, localizada na cidade de João Pes-
soa. “Já estou recebendo os exemplares dessa 
segunda edição, que tem cerca de 120 pági-
nas e preço ainda não definido. Quando tiver 
todos os demais exemplares, vou agendar a 
data para a realização do debate na Livraria 
do Luiz, onde fiz o lançamento da primeira 
edição, em março do ano passado”.

Ele pretende convidar Milton Marques Jr. 
e o arquiteto Germano Romero para partici-
parem desse discussão sobre a obra. “Depois, 
a edição será distribuída para outras livrarias 
em João Pessoa”, garantiu. “Milton Marques 
leu o livro e publicou um texto maravilhoso 
no Blog Literário Carlos Romero, o que me dei-
xou muito feliz. Então, pedi autorização a Mil-
ton e a Germano Romero para incluir na se-
gunda edição e desejo que os dois participem 
do debate que será realizado para a apresen-
tação do livro, que agora tem uma capa sutil, 

azul, para diferenciar da anterior, que é na 
cor mostarda, mas que continua sendo 

baseada no trabalho do artista plás-
tico paraibano David Queiroz”, de-
talhou o escritor.

Com capa baseada em obra do 
artista David Queiroz, na nova 
publicação haverá um posfácio 
assinado pelo escritor e membro 
da Academia Paraibana de Letras 
(APL), Milton Marques Jr.

Produzido durante “a insônia da pandemia”, o livro 
do jornalista paraibano reúne diversos textos sobre 

temas mais filosóficos, poéticos e de religião 

Im
agem

: Ideia/Divulgação

Em março, Hélder Moura apresentará nova edição do livro ‘O princípio da diversidade e 
outros anarquismos’, que trará um ensaio inédito sobre a intolerância na internet

Na fogueira das redes sociais
Literatura

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Edson Matos
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Colunista colaborador

Acho que a maioria dos brasileiros adultos 
acompanhou a história de Suzane von 
Richthofen, presa em 2002 por matar os 

pais. Foi um crime de grande repercussão, dado 
o modus operandi dos assassinos e a falta de 
motivação para tal. Na noite do dia 31 de outubro 
de 2002, Manfred e Marísia von Richthofen 
foram assassinados a pauladas pelos irmãos 
Cravinhos, Daniel e Cristian, a mando da filha do 
casal, Suzane. O crime chocou o país, tanto pela 
participação fria de Suzane, quanto pela forma 
como foi premeditado. Na época, ela tinha quase 
19 anos e era estudante de Direito da PUC-SP. 
Segundo depoimento dos acusados à polícia, 
antes do assassinato, o irmão de Suzane (então 
com 15 anos) foi levado por ela até um cybercafé 
para facilitar o trabalho dos criminosos.

Em seguida, ela e o namorado encontraram o 
irmão dele e seguiram para a casa da família no 
Brooklin, Zona Sul de São Paulo. Suzane entrou 
e foi ao quarto dos pais para constatar que eles 
dormiam. Depois, acendeu a luz do corredor 
e os irmãos golpearam o casal. O caso foi tão 
chocante que, a princípio, a polícia acreditava 
se tratar de um caso de latrocínio (roubo seguido 
de morte). Porém, na casa não havia sinais de 
arrombamento e tanto o alarme, quanto o sistema 
interno de vigilância, estavam desligados. Porém, 
a polícia agiu rápido e, em 8 de novembro de 
2002, Suzane, Daniel e Cristian foram presos e 
confessaram o crime.

Depois de 20 anos cumprindo pena (a 
condenação foi de 39 anos), incluindo períodos 
de regime domiciliar, Suzane passou para o 
regime aberto e deixou a prisão em Tremembé 
no dia 12 de janeiro passado. Para os que não 
conhecem os meandros da Execução Penal, 
parece um absurdo. Mas não é. Temos no Brasil 
uma Lei de Execução Penal bastante maleável, o 
que possibilita a soltura de presos bem antes do 
cumprimento total das penas. 

No caso de Richthofen, transferida que foi 
para o Centro de Ressocialização Feminino 
de São José dos Campos, ela trabalhava em 
uma confecção de roupas da penitenciária, 
como costureira e produzia artesanato. Como 
a atividade era diária, com jornada de seis a 
oito horas, os dias trabalhados eram usados 
para reduzir a pena. No total, ela abateu o 
equivalente a aproximadamente cinco anos do 
total da pena. Polêmica, uniu-se a outra detenta 
conhecida por “Sandrão” e quis ser pastora 
evangélica, além de conhecida como grande 
manipuladora. Muito fria e calculista, deu uma 
entrevista ao apresentador Gugu Liberato, em 
fevereiro de 2015, quando, pela primeira vez, 
confessou publicamente a participação no 
assassinato dos pais.

Aproveitou o regime semiaberto para cursar 
uma faculdade em Taubaté e chegou até a 
apresentar um trabalho de pesquisa acadêmica 
sobre maternidade. Com a experiência que tive 
como promotor de Justiça na Execução Penal 
não condeno essa “vida nova” da ex-detenta, 
mas sempre procurei alertar as autoridades 
para as facilidades que existem no cumprimento 
das penas. O psicológico dos criminosos é, 
muitas vezes, difícil de ser avaliado e, por trás 
de pessoas inteligentes e envolventes pode se 
esconder um perigoso ou perigosa psicopata. 
Acredito que seja o caso de Suzane.

Fernando 
  Vasconcelos

Fora da
cadeia

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

O amor é mais lindo na Bahia
Para João e Fernanda

Final de janeiro fui a Sal-
vador para o casamento de 
um sobrinho, João e Fernan-
da. Mais do que um ato de 
amor, eu queria estar com a 
família do meu companhei-
ro Juca, e do meu cunha-
do Murilo, in memoriam os 
dois, e me sentir acarinha-
da pelo axé daquela cidade 
forte, linda e iluminada. E 
também, de alguma forma, 
marcar presença, onde a au-
sência não tem forma nem 
sutileza para se fazer tátil e 
sentida. Mas o afeto resolve 
coisas irresolvíveis. 

Acarajé, acarajé! Era o 
meu sonho de consumo de 
viagem. Sorvete de pitan-
ga na Ribeira, com aquela 
paisagem dos barcos e pin-
gos de chuva. Entremeados 
com uma visita ao ateliê do 
artista de nome sofisticado. 
Prentice. Azulejos e baianas, 
dos orixás e outras inspira-
ções portuguesas. Ieman-
já, Oxalá, Omolu, Xangô e, 
quando dei por mim, can-
tarolava Caetano. Um pas-
seio pelo Monte Serrat, um 
canhão e uma tímida ban-
deira do Brasil que tremula-
va aos céus. Senti uma pon-
ta de esperança e orgulho de 
ver a minha bandeira não 
mais apropriada para o es-

cárnio, mas para o esplen-
dor daquela baía.

Ah! a Baixa do Sapateiro, a 
Praça Castro Alves, imagina 
só! Eu que nunca tive a opor-
tunidade de rodear aque-
le marco dos trios. Visuali-
zei tudo. Ouvi até Dorival 
Caymmi, que nada tinha a 
ver com trio elétrico. Arman-
dinho. Moraes Moreira. E o 
filme Fevereiros, com Bethâ-
nia descalça em Santo Ama-
ro da Purificação.

Salvador é um país. A 
cada ladeira, um batuque. 
Uma ponta de mar que sur-
ge no horizonte, os pretos 
lindos que cruzam nas lo-
jas, nas calçadas e nas rezas. 
Uma moqueca em Santo 
Antônio, aquele f lamboya-
nt que cai pelas janelas dos 
casarios. Rio Vermelho e 
a Casa de Teresa, com Ie-
manjá por todos os lados, o 
cheiro de dendê, abará com 
pimenta. Lambi os beiços. 
Um camarão empacotado, 
por favor!

Fiquei na Pituba, uma ou-
tra cidade. E passou na minha 
memória o meu presente de 
15 anos, uma viagem ao Rio 
de Janeiro pela primeira vez, 
de carro, com meu tio Celso e 
família. A Pituba era um lugar 
distante; uma praia pitoresca, 
onde fui visitar a minha pri-
ma, Maria Olivia Rebouças, a 

Miss Brasil belíssima de 1962 
(eu, menina, adorava concur-
so de miss), e que enchia as 
capas das revistas Manchete e 
O Cruzeiro.

A Igreja do Bonfim, e to-
das as fitinhas para pedir as 
bênçãos pela minha saúde 
e pela saúde do meu país e 
dos povos indígenas. Uma 
figa, uns amuletos. Ogum. 
O Farol da Barra, que não 
é o de Virginia Woolf, mas 
tem o banho de mar notur-
no sob o brilho da morte do 
sol no mar. Pastéis no Seu Pe-
reira; Pelourinho e batuques; 
o homem que benze com to-
dos os matos santos; a reza-
deira que, quer por que quer, 
me benzer, agradeci. O som 
imaginário do Olodum, eu 
não fui ao FestVerão, mas 
pude ouvir aquele som, e os 
Filhos de Gandhi estavam 
ali querendo pintar o meu 
rosto de tiras brancas. Que-
ro um colar azul e branco, 
quero uma figura de Ieman-
já, quero um São Jorge. Que-
ro a Bahia. Quero!

E a festa dos noivos? No 
Museu de Arte Sacra, com di-
reito a pôr do sol, aquela pai-
sagem de cinema; um jardim 
verdejante; música da Bahia 
sim senhor – axé, e os noivos 
e convidados a fazerem dan-
cinhas e celebrações de felici-
dade. Acarajé.

Aqueles pátios. A Igre-
ja da Sé restaurada. Aquele 
calor escaldante. Sorvete de 
graviola ou pistache. O Ele-
vador Lacerda e os cheiros 
da Bahia. Terra da minha 
mãe de Itabuna, e que mor-
reu sem conhecer a sua cida-
de natal. Revisitei por ela. O 
seu anel de flor foi no meu 
dedo, para dar uns borde-
jos pelas pedras “cabeça de 
nego”, que tristeza ouvir es-
sas expressões da escravidão 
que nos envergonha.

Se tivesse menos anos, 
queria ter ido ao Carnaval de 
Salvador. Misturar-me pelas 
pipocas, pelos afoxés, vestir 
branco, jogar flores ao mar 
no dia 2 de fevereiro, avistar 
Caetano de longe, de perto; 
cantar – “A Bahia já me deu, 
régua e compasso...!”

Essa foi a minha quar-
ta visita a Salvador. A cada 
vez, conheço um pouco. Já 
fui a Arembepe, Praia do 
Forte, Itaparica, cacau, den-
dê, acarajé, caruru e os quia-
bos todos. Quero voltar para 
ficar contemplando o seu 
povo a dançar – Ilê Aiyê. 

E quanto aos noivos? Es-
ses souberam escolher o lu-
gar da festa e do amor. Com 
bem casados e quibe com 
pau de canela.

Viva os noivos! Viva à 
Bahia! – terra da felicidade!

‘War’, marco político do U2
Hoje, 28 de fevereiro, é o aniversá-

rio de um disco ícone da banda U2. 
Há exatos 40 anos, o LP War chegava 
às lojas e, pouco tempo depois, alçava 
o grupo irlandês ao estrelato, ao alcan-
çar o 1º lugar nas paradas de sucesso 
do Reino Unido. Pela primeira vez, o 
quarteto fez um disco abertamente po-
lítico, pauta que a banda abraça desde 
então, em discos e no palco.

São 10 faixas que somam exatos 43:38 
de música e letra, todas creditadas ao 
U2, ou seja, Bono Vox (vocal), The Edge 
(guitarra), Adam Clayton (baixo) e Lar-
ry Mullen Jr (bateria). Duas dessas 10 
canções passaram a ter cadeira cativa 
no repertório do grupo irlandês: ‘Sun-
day bloody sunday’ e ‘New year’s day’. 
A capa estampa a imagem em branco 
e preto de um menino. Ele é Peter Ro-
wen, irmão de um amigo de infância de 
Bono, e é o mesmo rosto do álbum de es-
treia do U2, Boy, e ainda das coletâneas 
The Best of 1980-1990 e Early Demos.

Eu seu livro de memórias, Surrender, 
lançado no fim do ano passado (com 
edição brasileira pela Intrínseca), Bono 
revela que muito de ‘Sunday bloody 
sunday’ vem do baterista Larry Mul-
len Jr., que levou o tarol para pontuar a 
marcha rítmica que domina a canção, e 
do guitarrista The Edge, que começou a 
trabalhar na música enquanto o voca-
lista sacramentava seu casamento com 
a namorada de infância, Ali.

Bono diz que o verso “I can’t belie-
ve the news today” (“Não consigo acre-
ditar nas notícias de hoje”) é uma refe-
rência à canção ‘A day in the life’, dos 
Beatles, mas que “na verdade, se refere 
ao que aconteceu na pitoresca cidade 
murada de Derry na Irlanda do Norte 
em 30 de janeiro de 1972, um dia tatua-
do na mente de cada irlandês de certa 
idade. Um dia de imagens que nunca 
conseguiremos apagar”.

Nesse “domingo sangrento”, sol-
dados do Regimento de Paraquedis-
tas do Exército Britânico abriram fogo 
contra cidadãos desarmados, que pro-
testavam pelos direitos civis na Irlan-
da do Norte. O saldo, conforme o relato 
do vocalista, foram 28 pessoas balea-
das, 14 delas fatalmente. “Até hoje, eu 
seria capaz de esboçar o rosto dolorido 
do padre Edward Daly segurando um 
lenço branco manchado de sangue en-
quanto caminhava dizendo “Não ati-

re”, como se fosse uma prece. Eu tinha 
11 anos, e fico de estômago embrulha-
do até hoje”, escreveu o vocalista.

Já eu tinha por volta de 14 anos quan-
do ouvi a canção, e foi a primeira vez 
que ouvi uma música pop, vibrante, tra-
tar de um assunto tão sério, tão brutal, 
com uma letra tão cortante, dolorida. 
“Como em qualquer standart, ‘Sunday 
bloody sunday’ é uma grande canção, 
tanto pela música, quanto pelas letras e 
sentimento”, definiu o jornalista Niall 
Strokes no texto que acompanha a edi-
ção de luxo, em CD, do álbum de 1983. 
Strokes contextualiza que o disco foi 
lançado, naquele fevereiro de 1983, em 
meio a um “sentimento de destruição 
descarada do mundo” e enumera: in-
vasão soviética ao Afeganistão; eleição 
de Ronald Regan; surgimento do Soli-
dariedade de Lech Wałęsa na Polônia; 
Margareth Thatcher empoderada no 
Reino Unido; Guerra das Malvinas… e 
assim ele vai elencando uma série de fa-
tores ao redor do mundo que tornavam 
aquele início dos anos 1980, uma época 
de medo e desolação.

O verso “Nothing changes on new 
year’s day” (“Nada muda no dia de 
Ano-Novo”), de ‘New year’s day’ (que 
começa com um belíssimo piano toca-
do por Edge), reflete esse raciocínio. A 

letra, reza a história, Bono se inspirou 
em Ali, mas também nos “distúrbios 
políticos ocorridos na Polônia que exi-
giram a intervenção de Lech Wałęsa”, 
conforme anota Niall Strokes.

Claro que o repertório tem outras pé-
rolas, como ‘Seconds’, por exemplo (so-
bre o medo ameaça nuclear, três anos 
antes de Chernobyl), a delicada ‘Drow-
ningman’ e ‘Two hearts beats as one’, de 
refrão radiofônico. ‘Refugee’, que abre 
o lado B, lembra o The Clash (banda 
que Bono cita com certa regularidade 
em seu livro), canções que, junto as de-
mais, formam um caldeirão de música 
com um leque variado de sons, da disco
-pop que vigorava então até influências 
de ritmos caribenhos e africanos, às ve-
zes lembrando o Talking Heads.

O ano de 2023, aliás, será de mui-
ta comemoração para o U2 (que lança 
agora, em março, Songs of Surrender, ál-
bum com releituras do próprio reper-
tório). É que além dos 40 anos de War, 
em novembro, outro disco importan-
te também chega aos 40, o ao vivo Un-
der a Blood Red Sky, álbum que mos-
trou que o grupo iria longe. Antes, em 
maio, o subestimado Zooropa fará 30 
anos, motivo para que, assim como os 
discos anteriores, merece uma boa edi-
ção de luxo em mídia física.

Imagem: Reprodução

Primeiro disco abertamente político da banda irlandesa completa 40 anos

Foto: Sebastião Moreira/Estadão Conteúdo

Em 2006, Suzane von Richthofen indo para o julgamento
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O mito do paraíso é o da infância – não há 
outro. (José Saramago) 

O escritor português José Saramago (1922-2010)
escreveu as memórias da sua infância como se 
fosse uma história com capítulos independentes. A 
Fundação José Saramago vem publicando trechos 
dessas memórias que condizem muito bem com 
os textos destinados ao público infantil. Da Editora 
Cia. das Letrinhas, em convênio com a entidade que 
leva o nome do escritor, recebi dois interessantes 
livros: Uma luz inesperada, com ilustrações de 
Amando Fonseca, e O silêncio da água, ilustrado 
por Yolanda Mosqueta.

Uma luz inesperada é a história de uma viagem 
que o menino Saramago fez com um tio à feira de 
Santarém para vender uns porcos. Se a feira é um 
local cheio de encantamento para os adultos, para 
uma criança é um deslumbramento.

Na companhia do menino e do seu tio, vamos 
percorrer os caminhos que levam a Santarém. 
Como a viagem aconteceu ao anoitecer e nas 
primeiras horas da manhã com a lua ainda no céu, 
as ilustrações de Amando Fonseca são sombrias, 
todas em tons cinzentos.

Antes de chegar a Santarém, os viajantes 
fizeram uma pausa e dormiram em uma fazenda. 
Nesse local foram recebidos por um criado que 
encaminhou os hóspedes para dormir em uma 
cavalariça. Para o menino, o estábulo era uma 
verdadeira manjedoura. À noite sentia o bafo 
quente dos cavalos.

O deslumbramento não ocorreu na feira 
como era esperado, mas de madrugada quando 
acordou e veio para o pátio – na sua frente estava 
“uma lua enorme, branca, entornando leite sobre 
a noite e a paisagem”. A partir desta data os 
luares não o comoveram mais: aquele foi único e 
inesquecível.

Em O silêncio da água, o menino descreve as 
aventuras de uma pescaria. O local escolhido 
ficava situado na foz do rio Almonda. Diferente 
de Uma luz inesperada, as ilustrações são bem 
coloridas, o verde da mata e o azul das águas 
dominam a paisagem.

Pescar fazia parte da vida do menino sitiante e 
o encontro com um peixe grande capaz de comer 
toda a ísca e ainda não ser pego resultou em uma 
pescaria malsucedida, e deixou um sentimento de 
frustração.

Para complementar essas leituras, sugiro que 
leiam o discurso de José Saramago ao receber o 
Prêmio Nobel de Literatura (1998). Foi um reencontro 
com a infância, com o “paraíso perdido”, como se 
referiu a essa fase da vida. Lá estão presentes o avô 
Jerônimo Meirinho, um contador de casos e criador 
de porcos, e a avó, Josefa Caixinha que, após a morte 
do marido, sentia-se muito sozinha e ficava à porta 
de sua casa a olhar as estrelas maiores e menores 
por cima de sua cabeça. Certa vez, filosofou de forma 
poética: “O mundo e tão bonito, e eu tenho tanta pena 
de morrer”. Se contava algum mau sonho nascido 
das histórias do avô, ela sempre o tranquilizava: 
“Não faças caso, em sonhos não há firmeza”. Na sua 
simplicidade dava grandes lições. 

Se o leitor quiser se aprofundar nas histórias 
e nas viagens de Saramago, vai outra sugestão: 
leia o livro Viagem a Portugal. Existe uma edição 
de luxo de uma editora portuguesa com fotos 
das regiões e das cidades que o escritor vai 
descrevendo e outra mais simples, a que eu 
tenho, da Cia. das Letras. 

Para concluir, transcrevo o último parágrafo da 
apresentação do livro Viagem a Portugal:

“A felicidade, fique o leitor sabendo, tem muitos 
rostos. Viajar é, provavelmente, um deles. Entregue 
as suas flores a quem saiba cuidar delas, e comece. 
Ou recomece. Nenhuma viagem é definitiva.”

José Saramago 
para crianças

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

ESTREIAS

A BAlEIA (The Whale. EUA. Dir: 
Darren Aronofsky. Drama. 16 anos). 
Um professor de inglês recluso (Bren-
dan Fraser) que vive com obesidade 
severa tenta se reconectar com sua 
distante filha adolescente para uma 
última chance de redenção. CENTER-
TPLEX MAG 1 (leg.): 18h; CENTER-
TPLEX MAG 2 (leg.): 21h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h30 
- 17h15 - 20h.

CASAmEnTO Em FAmílIA (Maybe 
I Do. EUA. Dir: Michael Jacobs. Drama 
e Comédia. 12 anos). Michelle (Emma 
Roberts) e Allen (Luke Bracey) estão 
juntos há algum tempo e Michelle está 
começando a querer dar o próximo 
grande passo e se casar. Mas Allen 
não tem tanta certeza e entra em pâ-
nico. Desesperados, os dois recorrem 
aos pais. Mas eles têm seus próprios 
segredos. Quando o casal decide que 
todos podem se encontrar para jantar, 
o caos se instala, pois ambos os pais 
parecem ter uma conexão com o par-
ceiro um do outro. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8: 15h45 (dub.) - 10h15 (leg.).

AS múmIAS E O AnEl PERdIdO 
(Moomios. Espanha e EUA. Dir: Juan 
Jesus Garcia Galocha. Animação. Li-
vre). Três múmias egípcias que aci-
dentalmente entram no mundo moder-
no. CENTERTPLEX MAG 2 (dub.): 15h 
- 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 
14h10 - 16h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h15 - 18h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 13h30 - 15h45 - 18h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h15 (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h - 16h50 - 18h40; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h 
- 16h50 - 18h40.

13 ExORCISmOS (13 Exorcisms. 
Espanha. Dir: Jacobo Martínez. Ter-
ror. 16 anos). Baseado em uma his-
tória real que aconteceu na cidade 
de Burgos, em 2014, na qual uma 
família viveu apavorada ao pensar 
que sua filha estava possuída pelo 
demônio e como aquela menina so-
freu um pesadelo real de um grupo 
de pessoas. ela confiava e que de-
veriam tê-la protegido, mas acaba-
ram se tornando seus maiores inimi-
gos. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 
18h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 19h - 21h30.

COnTInUAÇÃO

AvATAR - O CAmInhO dA ágUA 
(Avatar: The Way of Water. EUA. Dir: 
James Cameron. Ficção Científica. 12 
anos). Após 10 anos da primeira ba-
talha de Pandora entre os Na’vi e os 
humanos, Jake Sully (Sam Worthing-
ton) vive pacificamente com sua famí-
lia e sua tribo. No entanto, eles devem 
explorar as regiões de Pandora, indo 
para o mar e fazendo pactos com ou-
tros Na’vi da região, quando uma an-
tiga ameaça ressurge. CENTERTPLEX 
MAG 1 (dub.): 20h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3 (dub.): 16h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 19h30.

gATO dE BOTAS 2: O úlTImO PE-
dIdO (Puss in Boots: The Last Wish. 
EUA. Dir: Tom Wheeler. Animação. Li-
vre). O Gato de Botas descobre que 
sua paixão pela aventura cobrou seu 
preço: por conta de seu gosto pelo pe-
rigo e pelo desrespeito à seguran-
ça pessoal, ele queimou oito de suas 
nove vidas. Com apenas a restan-
te, ele precisa encontrar a mítica Es-
trela dos Desejos, capaz de restau-
rar suas vidas. CENTERTPLEX MAG 
1 (dub.): 15h45; CENTERTPLEX MAG 
2 (dub.): 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 14h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 14h15; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 15h - 17h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h - 17h30.

hOmEm-FORmIgA E A vESPA: 
QUAnTUmAnIA (Ant-Man and The 
Wasp: Quantumania. EUA. Dir: Peyton 
Reed. Aventura. Livre). O Homem-For-
miga (Paul Rudd) e a Vespa (Evange-
line Lilly) lutam contra Kang, o Con-
quistador (Jonathan Majors), no reino 
quântico. CENTERTPLEX MAG 3 (3D): 
15h30 (dub.) - 18h15 (leg.) - 21h (dub.); 
CENTERTPLEX MAG 4: 16h40 (dub.) - 
19h15 (dub.) - 21h50 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h - 17h45 
- 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 
14h15 (dub.) - 17h (dub.) - 19h45 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (leg., 3D): 15h30 - 
18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg., 3D): 13h30 - 16h15 - 19h 
- 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub., 3D): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MAN-

GABEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h15 - 
20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h - 17h30 - 20h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6 (dub.): 16h - 18h30 (3D) - 21h; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h 
- 17h30 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (dub.): 16h - 18h30 (3D) - 21h.

m3gAn (EUA. Dir: Gerard Johns-
tone. Terror. 14 anos). Gemma (Alli-
son Williams) é uma brilhante roboti-
cista de uma empresa de brinquedos 
que usa inteligência artificial para de-
senvolver M3gan, uma boneca realis-
ta programada para ser a maior com-
panheira de uma criança. Depois de 
inesperadamente ganhar a custódia 
de sua sobrinha órfã, ela pede a aju-
da a M3gan para cuidar da menina. 
Porém, por ser um protótipo, ela ainda 
vem com erros de sistema. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3 (dub.): 20h45; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h30.

OFEREndA dO dEmÔnIO (The 
Offering. EUA. Dir: Oliver Park. Terror. 
14 anos). Uma família lutando contra a 
perda encontra-se à mercê de um an-
tigo demônio tentando destruí-los por 
dentro. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 16h45.

ROCk dOg: UmA BATIdA AnI-
mAl (EUA. Dir: Anthony Bell. Anima-
ção. Livre). Quando os jovens artistas 
de um concurso de música admitem 
que nunca ouviram falar da banda 
True Blue, eles são compelidos a se jun-
tar ao show para restaurar o bom nome 
da lenda do rock. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 13h (sáb. e dom.).

CInE BAngÜÊ (JP) - FEvEREIRO

A FElICIdAdE dAS PEQUEnAS 
COISAS (Lunana: A Yak in the Clas-
sroom. China. Dir: Pawo Choyning 
Dorji. Drama. 10 anos). Professor quer 
ser um cantor famoso, mas é obriga-
do a lecionar numa das regiões mais 
isoladas do mundo. CINE BANGÜÊ: 
28/2 - 18h30.

nOSSA SEnhORA dO nIlO (Notre-
Dame du Nil. Bélgica, França e Ruanda. 
Dir: Atiq Rahimi. Drama. 16 anos). Na 
conflituosa Ruanda de 1973, um gru-
po de meninas, umas de elite e outras 
não privilegiadas, estuda num colégio 
interno comandado por belgas católi-
cos. CINE BANGÜÊ: 28/2 - 20h30.

EM cartaz

“O Cinema do Sertão: Os Filmes 
do Interior Paraibano e suas Possibi-
lidades na Construção de Aprendiza-
gens” será o tema do debate de hoje, 
que acontecerá na Biblioteca Munici-
pal João Sarmento Furtado, no muni-
cípio de Nazarezinho, no Alto Sertão 
paraibano, a partir das 15h, com en-
trada gratuita. A promoção é do Cen-
tro Cultural Banco do Nordeste.

Nesse encontro com alunos e pro-
fessores, o produtor e diretor de cine-
ma patoense Deleon Souto apresenta 
um repertório de filmes produzidos 
no Sertão do estado nos últimos 
anos, com indicações de possibilida-
des para utilização na construção de 
aprendizagens. São várias oportuni-
dades de viajar através de narrativas 
que apresentam histórias plurais e 
simbólicas que representam a cultu-
ra nordestina.

Entre os filmes indicados, estão os 
curtas-metragens A Caixa D’Água do 
Sertão, documentário de Diassis Pires 
que recompõe um capítulo da grande 
saga que foi a açudagem no Nordes-
te, que teve em Epitácio Pessoa e José 
Américo de Almeida os seus respon-
sáveis históricos; Seiva, produção ex-
perimental de Ramon Batista, que fala 
sobre a contemplação e o alerta para 
trazer luz a seiva essencial da vida, a 
água; e Quando Decidi Ficar, de May-
con Carvalho, que mostra o enfrenta-
mento da juventude sertaneja diante 
da realidade que a cerca; dentre ou-
tras produções.

O próprio painelista vai apresen-
tar suas produções audiovisuais, 
como As Folhas, O Vendedor de Coisas 
e Raízes do Sertão, por exemplo. O ci-
neasta Deleon Souto ainda é organi-
zador e criador do festival Cinema 
com Farinha, realizado anualmente 
no município de Patos.

Painel será sobre os filmes e as possibilidades na construção de aprendizagens

Nazarezinho recebe debate 
sobre a produção no Sertão

AudiovisuAl

Da Redação
Foto: Kennel Régis/Divulgação

Cena de ‘As Folhas’, curta de Deleon Souto

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Foto: Cia. das Letrinhas/Divulgação

Duas obras infantis: ‘O silêncio da água’ e ‘Uma luz inesperada’
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Em abril, concurso de dança pop coreana no evento paraibano distribuirá mais de R$ 12 mil em prêmios

K-pop terá a maior premiação do país
ImagIneland

Se for dar um passeio pelo 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, o público poderá con-
ferir alguns grupos de k-pop 
ensaiando seus passos. Não 
é uma “febre” de hoje em dia: 
já faz uns bons anos que João 
Pessoa tem apresentações do 
fenômeno que domina não só 
os espaços físicos, como tam-
bém as redes sociais pelas on-
das da internet. Originado na 
Coreia do Sul, o k-pop é um 
gênero musical e de dança 
que se caracteriza por uma 
grande variedade de elemen-
tos audiovisuais.

Entre os dias 21 e 23 de 
abril, dentro da programa-
ção do Imagineland, conven-
ção pop que vai acontecer no 
Centro de Convenções de 
João Pessoa, haverá apresen-
tações e concurso do k-pop, 
com premiações que acumu-
lam um total de R$ 12 mil em 
dinheiro, entre outros prê-
mios, sendo o maior já reali-
zado no Brasil.

As regras já estão dispo-
níveis através do site oficial 
da convenção (www.imagi-
neland.com.br) e as inscri-
ções terão início na próxima 
quinta-feira (dia 2), seguin-
do até 12 de março, exclusi-
vamente na página virtual 
do evento.

Nesses concursos, os com-
petidores reproduzem, no 
palco e ao vivo, a coreogra-
fia de uma banda de k-pop, 
obedecendo os critérios es-
tabelecidos pela organiza-

ção da competição. Assim, 
serão levadas em considera-
ção a fidelidade do dançari-
no ou dançarina solo/grupo 
à coreografia original; a difi-
culdade da coreografia ori-
ginal, sincronia, expressão 
corporal; expressão facial e 
sincronização labial (o cha-
mado lip sync). 

Interessados de qualquer 
parte do Brasil poderão se 
inscrever em duas catego-
rias, Solo e Grupo – este últi-
mo, com o mínimo de quatro 
participantes e o máximo de 
12. Os inscritos passarão por 
uma eliminatória virtual, da 
qual serão selecionados 18 
competidores de cada cate-
goria. Os dançarinos selecio-
nados para o K-Pop Contest 
Solo irão se apresentar pre-
sencialmente dia 22 de abril. 
No dia seguinte, 23, será a vez 
do K-Pop Contest Grupo.

O grupo vencedor levará 
R$ 10 mil em dinheiro, além 
de garantir a vaga para a se-
gunda edição do concurso, 
em 2024. O segundo e o ter-
ceiro lugares também asse-
guram a vaga para o ano que 
vem. Na categoria individual, 
o prêmio para o primeiro co-
locado será de R$ 2 mil em 
dinheiro e a vaga assegura-
da para 2024. Da mesma for-
ma que na categoria Grupos, 
os segundo e terceiro lugares 
irão receber kits da Piticas, 
loja especializada em produ-
tos licenciados do universo da 
cultura pop, e terão garantida 
a vaga para a próxima edição 
do concurso.

Os participantes serão 
avaliados pela coreógrafa sul-
coreana Young Kyung Kim, 
da K17 Dance Studio, cura-
dora do concurso de K-Pop do 

Imagineland. “A gente espe-
ra reunir dançarinos de todo 
o Brasil nesse K-pop Contest, 
seguramente um dos melho-
res eventos de competição co-
ver de k-pop já visto no Brasil”, 
comenta Kim, que tem mais 
de 18 anos com experiência 
em dança.

A primeira edição do Ima-
gineland é uma realização 
da Piticas, Eleven Dragons e 
o Grupo Spola, com apoio do 
Governo da Paraíba e da Pre-
feitura da capital.

Da Redação

Da Redação

CONFIRA OS PROJETOS SELECIONADOS DA 
USINA ENERGISA, EM JOÃO PESSOA:

1. Congresso Nacional dos Sateds – Sala Vladimir e 
Tenda da Música;
2. Viannarte – Sala Vladimir Carvalho;
3. ‘A Mãe Essência’ – Sala Vladimir Carvalho e Área 
Externa;
4. Army Paty – Sala Vladimir Carvalho;
5. Baile dos Sonecas – Sala Vladimir Carvalho;
6. Dance Indoor – Sala Vladimir Carvalho;
7. Evento Multicultural Dia Verde – Sala Vladimir e Área 
Externa;
8. Exibição do piloto da série ‘Fest Nordeste’ e debate – 
Sala Vladimir Carvalho;
9. Expedição ‘Encanta Cordel’ – Sala Vladimir Carvalho;
10. Exposição fotográfica ‘Olhares Periféricos’ – Galeria 
Alexandre Filho;
11. Festival Independente de Hip-hop ‘Chega que é 
certo’ – Sala Vladimir Carvalho e Área
Externa;
12. Imbalança o Baile – Sala Vladimir Carvalho;
13. K-Pop Day – Sala Vladimir Carvalho e Área Externa;
14. Lançamento do livro ‘Alma-de-gato’ – Sala Vladimir 
Carvalho;
15. Lançamento do livro ‘Intolerância’ – Sala Vladimir 
Carvalho;
16. ‘O Armário não é nosso lugar’ – Sala Vladimir 
Carvalho;
17. Orgulho Nerd – Sala Vladimir Carvalho e Área 
Externa;
18. Prévias do JampaKiz - Festival de dança – Sala 
Vladimir Carvalho;
19. Projeto ‘Energia do Riso’ – Sala Vladimir Carvalho;
20. Projeto ‘Passageiros: Música para além dos muros’ – 
Sala Vladimir Carvalho;
21. Projeto ‘Vozes do Sertão’ – Sala Vladimir Carvalho;
22. Show ‘Humano Demasiado Insano’ – Sala Vladimir 
Carvalho.

A Fundação Cultural Or-
meo Junqueira Botelho (FOJB) 
divulgou o resultado das pro-
postas selecionadas no Edital 
de Ocupação Não Oneroso 
2023. O edital, que ficou aber-
to entre os dias 2 de janeiro e 
10 de fevereiro, recebeu pro-
postas de vários estados, in-
cluindo projetos de forma-
ção, conscientização e difusão 
dos mais variados segmen-
tos culturais: artes plásticas, 
teatro, audiovisual, literatu-
ra, música e patrimônio ima-
terial. Em João Pessoa, foram 
22 projetos aprovados para a 
ocupação da Usina Energisa, 
um dos espaços culturais ge-
ridos pela entidade.

Ao todo, foram seleciona-
dos 50 projetos que ocupa-
rão os espaços culturais ge-
ridos pela FOJB, sendo nove 
para o Centro Cultural Hum-
berto Mauro, em Catagua-
ses (MG), e 19 para a Usi-
na Cultural Nova Friburgo 
(RJ), além dos 22 para a Usi-
na Energisa (PB).

A lista completa pode ser 
conferida no site oficial da en-
tidade (www.fundacaoormeo.
org.br) e no perfil oficial no 
Instagram da Fundação (@
fundacaoormeo.fojb).

As propostas inscritas fo-
ram avaliadas por uma co-
missão formada por artistas 
e representantes do Grupo 
Energisa. A avaliação levou 
em consideração critérios 
como conteúdo artístico-cul-
tural, valor estético, discur-

so, justificativa, objetivos das 
propostas, além do interesse 
cultural que a obra desperta, 
o ineditismo no circuito local 
e o efeito multiplicador na co-
munidade.

Foram avaliados tam-
bém viabilidade de realiza-
ção, valorização da diversi-
dade identitária e inclusiva, 
conceito e adequação ao con-
texto contemporâneo (inclu-
são, acessibilidade, conteúdo, 
temas relacionados ao meio 
ambiente e sustentabilidade, 
dentre outras).

O Edital é uma forma de 
abrir os espaços culturais ge-
ridos pela Fundação, a exem-
plo da Usina Energisa, na ca-
pital paraibana, permitindo 

que artistas e público locais 
possam realizar e participar 
de atividades e produções di-
versas, fomentando a cultu-
ra e produção artística local 
com acessibilidade e de for-
ma democrática.

“A ideia do edital é tornar 
os espaços culturais geridos 
pela Fundação ainda mais 
acessíveis aos artistas e pro-
dutores, trazendo uma pro-
gramação multilinguagem e 
inclusiva”, comenta Delânia 
Cavalcante, coordenadora de 
Investimento Social do Gru-
po Energisa.

Em 2022, a Fundação Cul-
tural Ormeo Junqueira Bote-
lho realizou, por meio dos es-
paços culturais, mais de 445 

atividades com as mais diver-
sas linguagens, levando cul-
tura e diversidade para mais 
de 108 mil pessoas de forma 
presencial e com transmis-
sões pelo YouTube.

Ao todo, foram selecionados 50 projetos, sendo 22 deles para ocupação da Usina Cultural Energisa

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
da Fundação Ormeo 

Junqueira Botelho

Fundação divulga o resultado do Edital de Ocupação
UsIna energIsa

Com mais de 18 anos de experiência, coreógrafa sul-coreana Young Kyung Kim será a curadora do concurso

“A gente 
espera reunir 
dançarinos 
de todo o 
Brasil nesse 
K-pop Contest, 
seguramente 
um dos 
melhores 
eventos de 
competição 
‘cover’ de k-pop 
já visto no 
Brasil

Young Kyung Kim

Foto: K7 Dance Studio/Divulgação

Foto: FOJB/Divulgação
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O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena (PP), dis-
se ontem, que está estarreci-
do com o viés político que 
ganhou a discussão sobre o 
projeto de alargamento de 
algumas das praias da capi-
tal. Nas últimas semanas o 
tema tomou conta das casas 
legislativas, unindo verea-
dores pessoenses e deputa-
dos estaduais na discussão 
da temática. Uma audiên-
cia pública deve acontecer 
amanhã para tratar sobre o 
assunto.

O anúncio do alargamen-
to de praias foi feito pelo pre-
feito, durante a abertura dos 
trabalhos da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), 
no início de março, mas até 
o momento nenhum projeto 
foi apresentado. Ontem, Cí-
cero criticou o tom político 
dado ao tema e disse que o 
projeto foi contratado e que 
espera o fim de um estudo 
que está sendo feito por es-
pecialistas. 

“Eu fico estarrecido, 
como é que se perde tempo 
com esse assunto, se o pro-
jeto não existe. Se os estu-
dos ainda não foram con-
cluídos, por que isso? Qual o 
interesse disso? Será que es-
sas caras, esse debate não é 
de pessoas que querem João 
Pessoa, o quanto pior, me-
lhor?”, questionou.

Cícero citou ainda ini-
ciativas idênticas, segundo 

Prefeito de João Pessoa diz que não entende como se perde tempo em discussões quando ainda não há sequer projeto

Cícero critica viés político do debate
eng0rda das praias

n 

Gestor 
citou ainda 
iniciativas 
idênticas, 
segundo ele, 
executadas 
por gestões 
nas cidades 
do Recife, 
Natal e 
Florianópolis

ele, executadas por gestões 
nas cidades do Recife, Natal, 
Floripa, e outras que estão 
avaliando projetos no mes-
mo sentido, como Fortaleza. 
“Rio de Janeiro fez um proje-
to idêntico 50 anos atrás, na 
Praia de Copacabana. Não 
quero discutir alargamen-
to, eu quero resgatar a natu-
reza, porque o mar avançou 
nas nossas praias. Estou dis-
cutindo o avanço do mar, que 
está no mundo inteiro. Não 
é uma palavra que vai defi-
nir nosso projeto”, comentou. 

A gestão municipal tem 
sido questionada quanto a 
execução do projeto de alar-
gamento de praias. Tanto que 
o movimento ‘Minha Jampa’ 
lançou um abaixo-assinado 
virtual para buscar apoio po-
pular contra a matéria. 

Na página criada, a ‘Mi-
nha Jampa’ é definida como 
uma rede de ação que fo-
menta a participação popu-
lar nas tomadas de decisão, 
para construir uma cidade 
mais democrática e traz opi-
nião de especialistas sobre o 

tema, fazendo um compara-
tivo com outras ações idên-
ticas.

Na esfera política, a possi-
bilidade de execução do pro-
jeto tem recebido críticas de 
quem tem os olhos na dispu-
ta do governo municipal em 
2024. Exemplo disso tem sido 
as reiteradas falas do ex-pre-
feito Luciano Cartaxo (PT). 
Outro nome que já admitiu 
interesse na disputa ao go-
verno foi a deputada Cida 
Ramos (PT), que foi além das 
críticas, propondo uma au-

diência pública conjunta com 
a Câmara, para que o tema 
seja discutido com parlamen-
tares, especialistas e socieda-
de civil organizada. O evento 
deve ser realizado na próxi-
ma quarta-feira (1), às 14h, 
no Sintel, na Avenida Rodri-
gues de Aquino, em frente à 
Asplan, no Centro. O even-
to foi confirmado pelo depu-
tado estadual Chió (Rede). A 
prefeitura de João Pessoa ain-
da não confirmou se vai en-
viar representante para par-
ticipar da audiência. 

Estudo
Cícero condenou o 

tom político dado ao 
alargamento das praias, 

disse que o projeto foi 
contratado e que espera 
o fim de um estudo que 

está sendo feito

O governador João Aze-
vêdo (PSB) fez um balanço 
sobre as ações de segurança 
no Estado durante o período 
de Carnaval, ontem, em en-
trevista ao programa “Con-
versa com o Governador”, 
veiculado a nível regional, 
através da Rádio Tabajara. 
Ele apontou como priorida-
de a apreensão de armas de 
fogo na Paraíba, já que hou-
ve uma política de facilita-
ção da venda nos últimos 
anos. Em quatro anos, 14 mil 
armas foram tiradas da so-
ciedade. 

“Nos últimos anos tive-
mos um problema muito sé-

rio no Brasil que foi a facili-
tação da aquisição de armas 
de fogo. Muitas dessas ar-
mas foram parar nas mãos 
de pessoas que não deve-
riam estar com essas armas, 
provocando o aumento de 
crimes associados à utiliza-
ção de armas de fogo, e asso-
ciado aos clubes, temos que 
entender que é necessário, 
que faz parte da sociedade 
a existência desses clubes, 
mas com os níveis  de libe-
ração que aconteceram nos 
últimos anos, chegou a pata-
mares não aceitáveis”, disse. 

De acordo com João Aze-
vêdo, essas ações fazem com 
que o Estado tenha um am-
biente mais tranquilo e se-
guro. Segundo a sua ava-

liação, essa foi a realidade 
dos 400 eventos de Carna-
val nas 75 cidades paraiba-
nas. “Tivemos um retorno, 
após a pandemia, eu diria 
que grandioso para essa fes-
ta. [...] Todo o sistema de se-
gurança se preparou para 
fazer esse trabalho tão ne-
cessário que é proteger as 
pessoas e graças a Deus fi-
zemos isso com muita efi-
ciência, foram mais de 14 mil 
ações e intervenções duran-
te esse período”. 

O trabalho foi iniciado 
nas prévias de João Pessoa 
e finalizado na Quarta-fei-
ra de Cinzas, período de 9 
a 22 de fevereiro, com atua-
ções integradas entre os ór-
gãos da Segurança e da De-

fesa Social. Entre as ações 
em destaque, está a ação da 
Polícia Militar que apreen-
deu 42 armas de fogo, que 
circulavam ilegalmente em 
toda a Paraíba, e que eram 
usadas na prática de crimes. 
Também foram recuperados 
e apreendidos 40 veículos 
pela PM nas ações de poli-
ciamento.

  
Turismo 

O governador chegou a 
pontuar, ainda, sobre a me-
lhora na ocupação das redes 
hoteleiras durante o feria-
do de Carnaval na Paraíba. 
Esse foi considerado um dos 
melhores dos últimos anos, 
até mesmo se comparado 
antes da pandemia da Co-

vid-19. A média de ocupa-
ção das redes hoteleiras de 
João Pessoa, Conde, Cam-
pina Grande, Bananeiras e 
Areia foi superior aos 90%. 

Educação
 Outra pauta comentada 

pelo governador João Aze-
vêdo durante o programa, 
foi o resultado dos estudan-
tes da Rede Estadual de En-
sino da Paraíba no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Ao todo, 414 estu-
dantes tiveram redações de 
excelência (nota superior a 
900 pontos) no Enem 2022. O 
número é superior ao Enem 
2021, quando foram regis-
tradas 327 redações de ex-
celência. As notas de exce-

lência vieram de 112 escolas 
diferentes espalhadas pelo 
Estado. 

João Azevêdo comentou, 
ainda, sobre um pacote de in-
vestimentos para construção, 
reforma e ampliação de obras 
de infraestrutura para a área 
da educação, executadas pela 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan). As obras 
de infraestrutura somam cer-
ca de R$ 228,2 milhões. En-
tre as ações destacadas está 
a Construção do Novo Com-
plexo Educacional da Escola 
Adalberto de Sousa Oliveira, 
em Cachoeira dos Índíos, rece-
bendo valores de cerca de R$ 
4,8 milhões. Ao todo, 70 obras 
estão em andamento.

João faz balanço da segurança e revela apreensão de armas
Conversa Com o governador 

Prefeito disse que 
não quer discutir 
alargamento, mas 
resgatar a 
natureza, porque 
o mar avançou 
nas praias de 
João Pessoa

Foto: Divulgação

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

Ainda durante o progra-
ma, João Azevêdo comentou 
sobre as obras de construção 
da ‘Barragem Porcos’; as obras 
de mobilidade urbana execu-
tadas pelo Governo do Estado 
da Paraíba, por meio do De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem da Paraíba (DER-PB) e 
o destaque que a Paraíba ga-
nhou na “Revista Rodovias&-
Vias”, que tem circulação na-
cional em órgãos públicos da 
esfera federal, estadual e mu-
nicipal, enfatizando as obras 
executadas pelo Estado

 Além disso, o governador 
comentou que a dragagem 
do canal de acesso e Bacia de 
Evolução do Porto de Cabe-
delo chegou a 73% de execu-
ção. A obra soma um valor de 
mais de R$ 112,8 milhões, rea-
lizada com recursos próprios 
do Governo da Paraíba, ten-
do a DTA Engenharia como 
executora. 

 A Bolsa Esporte também 
foi pauta do programa. O Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 

(Sejel), iniciou o pagamen-
to do programa Bolsa Atleta, 
que contempla com auxílio 
financeiro atletas, técnicos e 
paratletas da Paraíba.

O investimento, só nes-
te mês de fevereiro, está sen-
do de R$ 780 mil, com recur-
sos próprios do Governo do 
Estado. 

Ainda sobre o esporte pa-
raibano, o chefe do Executi-
vo Estadual, João Azevêdo, 
anunciou o lançamento de 
editais para apoiar clubes do 
futebol paraibano. 

Gestor destaca obras de construção 
de barragem e de mobilidade na PB

Governador ressaltou a dragagem do canal de acesso do Porto de Cabedelo, que está adiantada

Foto: Reprodução/Instagram
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Acordos entre líderes de partidos e seus blocos parlamentares permitiram diversidade com apoio de várias legendas

Câmara define comissões temáticas
após negociações

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) terá qua-
tro comissões permanentes 
neste biênio. Em Ato da Mesa 
Diretora nº 5, foram publica-
das as composições para cada 
uma das temáticas. As  comis-
sões são compostas por um 
presidente e vice; com outras 
cinco vagas para membros 
integrantes. A escolha das 
composições foi realizada de 
acordo com o que estabelece 
o Regimento Interno (RI) do 
Legislativo Municipal.

Acordos entre líderes de 
partidos e seus blocos parla-
mentares permitiram que as 
comissões tivessem diversi-
dade de partidos. 

A principal comissão da 
Casa, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça, Redação e Le-
gislação Participativa (CCJ) 
ficou com o PRTB. O presi-
dente o vereador Thiago Lu-
cena, o vice-presidente Tarcí-
sio Jardim (PP) e Bruno Farias 
(Cidadania), Durval Ferrei-
ra (PL), Bosquinho (PV), Bis-
po José Luiz (Republicanos) 
e Odon Bezerra (PSB) como 
membros. Todos os integran-
tes são da base e apoiam a 
gestão municipal. 

O vereador Coronel So-
breira (MDB) preside a Co-
missão de Cidadania, Direi-
tos Humanos e Defesa do 
Consumidor (CCDHDC), que 
é composta pelo vice-presi-
dente Junio Leandro (PDT) 
e pelos membros Toinho Pé 
de Aço (PMB), Luís Flávio 
(PSDB) e Professor Gabriel 
(Avante).

Para a Comissão de Finan-
ças, Orçamento, Obras e Ad-
ministração Pública (CFO)fo-
ram designados o vereador 
Damásio Franca (PP), como 
presidente, vice-presidente 
Marmuthe Cavalcanti (Re-
publicanos) e como mem-
bros Mangueira (PP), Ema-
no Santos (PV), Mikika Leitão 
(MDB), Marcílio do HBE (Pa-
triota) e Marcos Henriques 
(PT). 

A Comissão de Políti-
cas Públicas (CPP) tem a ve-
readora Eliza Virgínia (PP) 
como presidente, Guga (PP) 

como vice-presidente e como 
membros Chico do Sindicato 
(Avante), Milanez Neto (PV), 
Fabíola Rezende (PSB), Car-
lão (PL) e Marcos Bandeira 
(PMB).

As Comissões da Câmara 
são de caráter técnico-legisla-
tivo, constituídas pelos verea-
dores e destinadas a proce-
der estudos e emitir pareceres 
especializados, realizar in-
vestigação ou apurar infra-
ções político-administrativas 
e representar o Legislativo. 
Ainda dentre as atribuições 
das Comissões Permanen-
tes, elas têm o dever de exa-
minar e emitir parecer sobre 
matérias, realizar audiências 
públicas, convocar autorida-
des ou servidores municipais 
para prestar esclarecimentos, 
e exercer a fiscalização e con-
trole dos atos da administra-
ção pública.

É assegurada nas Comis-
sões Permanentes a represen-
tação proporcional dos Parti-
dos ou Blocos Parlamentares 
que participem da Câmara 
Municipal. Já o número de 
membros efetivos das Comis-
sões Permanentes é estabele-
cido por Ato da Mesa, ouvido 
o Colégio de Líderes, no iní-
cio dos trabalhos da primei-
ra e da terceira sessões legis-
lativas de cada Legislatura, 
prevalecendo o quantitativo 
anterior enquanto não modi-
ficado. Nenhuma comissão 
terá menos de cinco nem mais 
de sete membros titulares.

n 

É assegurada 
nas Comissões 
Permanentes a 
representação 
proporcional 
dos Partidos 
ou Blocos 
Parlamentares 
que 
participem da 
Câmara

As articulações nos bastidores definiram a formação das comissões permanentes na Câmara da capital

Foto: Ascom/CMJP

O ponta-pé inicial para a re-
forma trabalhista foi dado. On-
tem, o coordenador dos Grupo 
de Trabalho, deputado minei-
ro Reginaldo Lopes (PT) se re-
uniu pela manhã com o relator 
da equipe, deputado paraibano 
Aguinaldo Ribeiro (Progressis-
tas). Juntos, decidiram que os 
parlamentares envolvidos no 
GT terão os primeiros encon-
tros hoje e amanhã, dias 28 de 
fevereiro e 1° de março, respec-
tivamente. 

No final do dia, os dois de-
putados participaram de uma 
reunião com o economista Ber-
nard Appy, secretário especial 
para reforma tributária do Mi-
nistério da Fazenda e idealiza-
dor das propostas em anda-
mento no Congresso Nacional, 
para ‘alinhar’ alguns pontos 
do trabalho a ser desenvolvido 
pela equipe.

Atualmente existem dois 
projetos de reforma tributá-

ria que tramitam no Congres-
so Nacional. Um é da Câmara 
do Deputados, a PEC 45 e o ou-
tro no Senado, com a PEC 110. 
A ideia é unir o que tem de bom 
nas duas propostas em um só 
documento e garantir a sua 
aprovação.

Uma das ideias, esta defen-
dida pelo coordenador do Gru-
po de Trabalho, é levar justiça 
social na reforma trabalhista. 
Ele propõe alíquotas diferen-
ciadas para setores sensíveis 
da população brasileira, como 
uma espécie de devolução de 
parte do dinheiro do impos-
to pago. Essa proposta é vista 
com bons olhos por todos os 
envolvidos nas discussões pre-
liminares.

“Tenho defendido a medida 
para garantir mais progressi-
vidade ao IVA, garantindo um 
modelo mais distributivo da 
riqueza. Quem ganha menos 
paga menos. Quem ganha mais 

paga mais. Por isso, os mais po-
bres receberão de volta o im-
posto pago no consumo”, afir-
mou o coordenador do GT, em 
entrevistaà imprensa. 

Os parlamentares preten-
dem e se fará um esforço para 
que a primeira etapa da refor-
ma trabalhista , com foco no 
consumo, seja aprovada nas 
duas Casas, ainda  no primeiro 
semestre. Em um segundo mo-
mento, a reforma se debruçará 
sobre renda e patrimônio, com 
previsão de ser aprovada no se-
gundo semestre, ou seja toda a 
reforma tributária seria aprova-
da, ainda, em 2023.

O Grupo de Trabalho cons-
tituído por deputados terá 90 
dias para concluir os trabalhos, 
prorrogáveis por igual período. 
Após esse prazo, o presidente 
da Câmara, o deputado alagoa-
no Arthur Lira (Progressitas), 
pretende levar o texto definido 
pelo grupo ao plenário da Casa.

Um dos pontos principal 
da reforma tributária é unifi-
car impostos. A PEC extingue 
IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS, to-
dos incidentes sobre o consu-
mo, e os substitui por um único 
imposto sobre valor agrega-
do, o IVA.

Aguinaldo acelera encontros de trabalho
RefoRma tRibutáRia

O movimento pró-direita 
na Paraíba deve se empenhar 
na divulgação de uma loja vir-
tual criada para vender produ-
tos em alusão ao bolsonarismo 
e ao ex-presidente Jair Bolsona-
ro. A estratégia de marketing, 
abraçada pelos principais re-
presentantes do movimento 
aqui na Paraíba, como deputa-
dos federal e estadual, é uma 
tentativa de alimentar o movi-
mento direitista no país. Princi-
pal ícone do bolsonarismo, Jair 
Bolsonaro, continua nos Esta-
dos Unidos. 

A loja ganhou o apoio do de-
putado federal Cabo Gilberto 
(PL). “É uma novidade. A ideia é 
válida para alimentar uma ban-
cada de direita. Não vejo nada 
contra”, disse.

“Bolsonaro é uma marca. O 
que for interessante para divul-
gar o bom político é válido. Eu 
vou comprar para dar de pre-

sente”, disse Walber Virgulino, 
deputado estadual (PL).

E o vereador Carlão (PL) dis-
se que vê uma iniciativa que gera 
emprego, renda e impostos. 

A estratégia foi lançada pelo 
deputado federal Eduardo Bol-
sonaro (PL) no último fim de se-
mana. A Bolsonaro Store, uma 
loja de produtos em homena-
gem ao ex-presidente Jair Bolso-
naro, tem produtos vendidos a 
‘preço de ouro’. 

O principal produto é um 
calendário de parede de 2023, 
com fotos, que segundo o par-
lamentar são “exclusivas e de 
qualidade” de Jair Bolsonaro no 
período da Presidência. Os va-
lores chamam atenção. O pro-
duto está em pré-venda por R$ 
59,90. Já o calendário de mesa 
custa R$ 49,90. Além do preço, 
causa surpresa o lançamento de 
um calendário quase no tercei-
ro mês do ano. 

Os produtos usam a imagem 
do ex-presidente e o nome da fa-
mília Bolsonaro. 

Segundo o filho, Eduardo 
Bolsonaro, “Quem conhece o 
passado consegue enxergar me-
lhor o futuro. E é para manter 
vivo na sua memória os bons tra-
balhos do presidente Jair Bolso-
naro que eu te convido a conhe-
cer o calendário da Bolsonaro 
Store”, diz em vídeo publicado 
nas redes sociais. 

A Bolsonaro Store também 
vende itens como caneca de cho-
pp (R$ 69,90), tábua de carne de 
madeira (R$ 109,90) e um tro-
féu em homenagem a Bolsona-
ro (R$ 109,90).

O ex-presidente Jair Bolsona-
ro (PL) ainda continua nos Esta-
dos Unidos (EUA), desde 31 de 
dezembro de 2022, depois do 
desfeche das eleições do ano pas-
sado, quando foi derrotado por 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
Usuários ironizaram o lança-
mento do calendário quase três 
meses após o início do ano. No 
Twitter, Eduardo Bolsonaro tam-
bém foi chamado de “vendedor 
de calendários”. 

Loja virtual de Bolsonaro para a
venda de produtos ganha adeptos

viRou coméRcio

Juliana Teixeira 

@seliganopoliticaporelas
O Ministério Público da 

Paraíba (MPPB) abriu ontem 
as inscrições para o 5º Con-
curso Público para o Provi-
mento de Cargos Efetivos. Os 
interessados têm até o dia 31 
de março para acessar o site 
da Fundação Carlos Chagas, 
aceitar o requerimento de ins-
crição, preencher o formulá-
rio e transmitir os dados pela 
internet. Estão sendo oferta-
das 11 vagas e formação de 
cadastro de reserva.

Após o preenchimento, 
será gerado o boleto bancá-
rio para efetuar o pagamen-
to até a data do encerramento 
das inscrições. Para os cargos 
de nível superior, o valor da 
inscrição é de R$ 115 e, para o 
de nível médio, R$ 95. 

Fica assegurada a possi-
bilidade de uso do nome so-
cial a travestis e transexuais 
durante o concurso. Pessoas 
com deficiência vão ocupar 
10% das vagas existentes e 
das que, eventualmente, sur-

girem dentro do prazo de 
validade do concurso e 20% 
das vagas serão ocupadas por 
pessoas negras.

O candidato deverá decla-
rar ser pessoa com deficiên-
cia, especificando-a no for-
mulário de inscrição, e que 
deseja concorrer às vagas re-
servadas. Para tanto, deve-
rá encaminhar, até às 14h de 
31 de março, a documenta-
ção exigida no edital. No dia 
14 de abril, será publicada no 
site da FCC, a lista conten-
do o deferimento das  con-
dições especiais solicitadas, 
bem como a relação dos can-
didatos que concorrerão às 
vagas reservadas.
Isenção 

Ainda de acordo com o 
edital, podem solicitar isen-
ção do pagamento da taxa de 
inscrição o cidadão ampara-
do pelo Decreto Federal nº 
6.593/2008, que comprove es-
tar inscrito no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), 
e for membro de família de 
baixa renda.

Também podem solici-
tar os transplantados e doa-
dores que pertençam a fa-
mília inscrita no CadÚnico 
(Lei Estadual nº 11.501/2019), 
os doadores de medula ós-
sea, desde que a doação te-
nha sido promovida a órgão 
oficial ou a entidade creden-
ciada pela União, pelo Estado 
ou por Município (Lei Esta-
dual nº 8.819/ 2009), os doa-
dores de sangue (Lei Estadual 
nº 11.213/2018), os doadores 
de  plasma  sanguíneo que 
comprovem a condição de 
doador pelo Hemocentro do 
Estado da Paraíba (Lei  Es-
tadual  nº  11.755/2020), as 
doadoras regulares de leite 
materno (Lei  Estadual  nº  
8.483/2008). Todos os candi-
datos que solicitarem isenção 
deverão realizar a comprova-
ção conforme as regras esta-
belecidas no edital. 

Inscrições para concurso já estão 
abertas e serão feitas pela internet

mppb

Forma
As Comissões da 

Câmara são de caráter 
técnico-legislativo, 
constituídas pelos 

vereadores e destinadas 
a proceder estudos 
e emitir pareceres 

especializados

“Quem ganha 
menos paga 
menos. Quem 
ganha mais 
paga mais. 
Por isso, os 
mais pobres 
receberão mais

Reginaldo Lopes
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Alckmin se reuniu com representante americano, John Kerry, que não anunciou qual o valor a ser doado

EUA vão doar verbas para a Amazônia
meio ambiente

Agência Estado

O vice-presidente Geraldo 
Alckmin disse, nessa segunda-
feira (27), que os Estados Uni-
dos estão empenhados na ar-
recadação de recursos vultosos 
para o Fundo Amazônia, em-
bora os norte-americanos ainda 
não tenham definido um valor 
a ser doado.

As declarações foram dadas 
após reunião de Alckmin com o 
enviado especial dos EUA para 
o clima, John Kerry, no Palá-
cio Itamaraty, da qual partici-
pou também a ministra do Meio 
Ambiente e Mudança do Clima, 
Marina Silva, a de outros repre-
sentantes do governo brasileiro 
e dos Estados Unidos.

“O enviado John Kerry não 
definiu valor, mas colocou que 
vai se empenhar junto ao gover-
no, junto ao Congresso norte-a-
mericano e à iniciativa privada 
para termos recursos vultosos, 
não só no Fundo Amazônia 
como também em outras coo-
perações”, disse Alckmin após 
a reunião.

A intenção dos EUA de con-
tribuir com o Fundo Amazônia, 
recentemente reativado pelo go-
verno brasileiro, foi anuncia-
da durante visita do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva a 
Washington, no início do mês.

A embaixadora dos EUA no 
Brasil, Elizabeth Bagley, dis-
se neste mês que o valor a ser 
doado para o Fundo Amazônia 
ainda está sendo definido pelo 
governo e o Congresso norte-a-
mericanos.

O motivo oficial para a vin-
da de John Kerry ao Brasil é dar 
andamento ao Grupo de Tra-
balho de Mudanças Climáticas 
Brasil-EUA, relançado oficial-
mente por Lula e Biden em 10 
de fevereiro, e fazer avançar a 
cooperação entre os dois países 
na reversão do desmatamento 
da Amazônia. Entre outros te-
mas, estão também o impulso 
às energias limpas e alternati-
vas de renda para a população 
da região amazônica.

John Kerry fica no país até 
esta terça-feira (28), quando se-

gue para o Panamá. A embai-
xada dos EUA e o governo bra-
sileiro não confirmaram um 
possível encontro entre ele o 
presidente Lula. Ainda hoje o 
enviado especial dos EUA para 
o clima deve visitar o Congres-
so Nacional.

Fundo Amazônia
O Fundo Amazônia tem ob-

jetivo de financiar projetos de 
redução do desmatamento e fis-
calização do bioma. O mecanis-
mo de financiamento havia sido 
desativado no governo passado 
e foi reativado agora após deter-
minação do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O fundo conta 
atualmente com R$ 5,4 bilhões, 
sendo que R$ 1,8 bilhão já foram 
contratados e há 14 projetos do 
edital de 2018 qualificados para 
serem aprovados.

Criado em 2008, o fundo re-
cebe doações de instituições e 
governos internacionais para 
financiar ações de prevenção e 
combate ao desmatamento na 
Amazônia Legal. Em 2019, a 
Alemanha e a Noruega suspen-
deram os repasses para novos 
projetos após o governo brasi-
leiro, na gestão de Jair Bolsona-
ro, apresentar sugestões de mu-
dança na aplicação dos recursos 
e extinguir colegiados de gestão 
do dinheiro.

A ministra Rosa Weber, pre-
sidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), recebeu na tarde de 
ontem reitores de universidades 
e representantes de instituições 
da área da educação para apre-
sentar o programa STF na Esco-
la. A iniciativa tem como objetivo 
aproximar o Supremo à socieda-
de por meio de visitas a escolas 
do Distrito Federal.

“Só se pode criticar de for-
ma construtiva se se conhece a 
instituição”, afirmou Rosa na 
abertura do evento. A ministra 
destacou que os atos golpistas 
de 8 de janeiro deixaram “evi-
dente quão prejudicial à socie-
dade brasileira é a desinforma-
ção e propagação do discurso 
de ódio”.

Para Rosa, as pessoas que 
participaram da depredação 

das sedes dos três Poderes - das 
quais o alvo mais violentado 
foi o STF - “sequer conhecem o 
papel desempenhado pelo Su-
premo”.

As visitas serão feitas por 
servidores da própria Corte, 
de forma voluntária. Os servi-
dores farão palestras com in-
formações sobre o Supremo, a 
Constituição e a democracia. 
Depois, as escolas do DF se-
rão convidadas a visitar a sede 
do STF.

Depois da fala de Rosa na 
abertura, professores de uni-
versidades parceiras se reu-
niram para fazer um balanço 
das demais ações do Programa 
de Combate à Desinformação, 
lançado em 2021 pelo ministro 
Luiz Fux, então presidente da 
Corte. As ações em curso in-
cluem educação midiática, trei-
namento de servidores e proje-
tos de extensão.

Rosa Weber apresenta o 
programa “STF na Escola”

reunião com reitores

Lavínia Kaucz 

 Agência Estado

“John Kerry não 
definiu valor, 
mas colocou que 
vai se empenhar 
junto ao governo, 
Congresso 
americano e 
à iniciativa 
privada para 
termos recursos 
vultosos

Geraldo Alckmin

Com a reativação do Fundo Amazônia pelo Governo Federal, os países pretendem doar recursos para a preservação da floresta

Foto: Mário Oliveira-MTUR

Após alguns dias sem ati-
vidades por causa do car-
naval, nesta semana, tanto 
na Câmara dos Deputados 
como no Senado os gabine-
tes devem voltar a ficar mo-
vimentados com as últimas 
articulações em torno do co-
mando das principais comis-
sões permanentes.

A escolha das presidên-
cias desses colegiados – pelos 
quais passam as propostas 
legislativas antes da vota-
ção final em plenário – qua-
se sempre respeita critérios 
de proporcionalidade com o 
tamanho das bancadas dos 
partidos e blocos.

Na Câmara, as atenções 
do PT, partido do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
estão voltadas para a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), a mais importante da 
Casa, além de outras como 

Educação, Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável, além da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Controle (CFFC).

Essas comissões também 
são disputadas por PP, MDB 
e PL, sendo a última a sigla 
do ex-presidente, Jair Bolso-
naro. Entre outras comissões, 
pela facilidade de monitorar 
ações do governo federal, a 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle também 
está nos planos do PL. Outro 
pleito da legenda é a relatoria 
do próximo Orçamento.

Já no Senado, o PL tenta 
garantir ao menos a presi-
dência da Comissão de In-
fraestrutura. Apesar de ter 
a maior bancada na Casa, 
com a derrota do bloco da 
minoria – PL, PP e Repu-
blicanos – para a presidên-
cia, a expectativa é de que 
o PL fique com a Comissão 
de Assuntos Socais (CAS), 
que tradicionalmente não 

é alvo de disputa acirrada.

Propostas
Em relação as pautas prio-

ritárias, o destaque é o grupo 
de trabalho criado com 11 
deputados para tentar des-
travar a reforma tributária, 
que há anos se arrasta sem 
avanços no Congresso. Li-
derado pelo deputado Regi-
naldo Lopes (PT-MG) e com 
relatoria do deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB),  nesta 
terça-feira e na quarta-feira 
(1º),  o grupo deve se reunir 
para iniciar as atividades ofi-
cialmente com a apresenta-
ção do plano de trabalho e, 
no dia seguinte, para dar an-
damento à discussão.

O ato de criação do gru-
po estima que os trabalhos 
sejam concluídos em até 90 
dias. Nesse período estão 
previstas audiências públi-
cas e reuniões com órgãos e 
entidades da sociedade ci-
vil organizada, profissio-

nais, juristas e autoridades.
A expectativa é de que um 

texto esteja pronto para vota-
ção entre dois e três meses. 
Para dar agilidade ao debate, 
a equipe econômica do gover-
no, comanda por Fernando 
Haddad, defende a aprova-
ção da reforma em duas eta-
pas. A primeira teria foco na 
mudança da tributação sobre 
o consumo e expectativa de 
aprovação ainda no primei-
ro semestre. Já a segunda, a 
ser apresentada no segundo 
semestre, traria mudança dos 
impostos sobre a renda.

Senado
Oficialmente, na semana 

que vem, está prevista ape-
nas uma sessão de entrega 
da comenda de incentivo à 
Cultura na terça-feira (28), 
além de uma sessão solene 
para relembrar o centenário 
da morte de Rui Barbosa (em 
1º/3/1923), marcada para 1º 
de março.

As buscas por vítimas 
em São Sebastião após o 
temporal que atingiu o Li-
toral Norte de São Paulo, no 
domingo de Carnaval, en-
traram no nono dia com foco 
no bairro da Baleia Verde. A 
informação inicial é que o 
local teria um idoso desapa-
recido. Até agora, os maiores 
esforços estavam concentra-
dos na Vila Sahy, bairro hu-
milde no pé da Serra do Mar 
de onde 64 corpos foram re-
tirados. Em Ubatuba, a chu-
va causou uma morte.

Apesar de inicialmente 
todos os desaparecidos na 
Vila Sahy terem sido encon-
trados, o Corpo de Bombei-
ros informou, na tarde deste 

domingo, 26, que as buscas 
a possíveis vítimas prosse-
guem no município.

A informação foi confir-
mada durante a reunião do 
comando das forças inte-
gradas de segurança, que 
trabalham na operação de 
resgate, socorro e apoio às 
vítimas. De acordo com o 
coronel Jefferson de Mello, 
comandante do Corpo de 
Bombeiros do Estado de São 
Paulo, o trabalho de buscas 
prosseguirá e não tem data 
para terminar.

No domingo, 19, São Se-
bastião registrou 626 mm 
de precipitação. Em Bertio-
ga, 682 mm. Os maiores vo-
lumes já registrados no Bra-
sil Um milímetro de chuva 
equivale a um litro de água 
por metro quadrado.

Até o momento, das 64 
mortes confirmadas na ci-
dade, 20 são homens adultos, 
18 mulheres adultas e 18 são 
crianças. Desses, 55 corpos 
já foram identificados e libe-
rados para os enterros. Ao 
todo, 26 pessoas foram res-
gatadas com vida. O muni-
cípio tem hoje 887 moradores 
desalojados ou desabrigados.

Na manhã de ontem, o 
Navio Aeródromo Atlânti-
co, da Marinha, foi ancorado 
próximo à Juquehy e Barra 
do Sahy, para ficar mais per-
to das áreas mais atingidas.

Falta de efetividades
O governador de São 

Paulo, Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), disse, na 
quinta-feira, 23, que o sis-
tema de alertas por mensa-

gem de celular não foi efeti-
vo para reduzir a tragédia 
em São Sebastião, no Litoral 
Norte do Estado.

Segundo ele, foram dis-
parados 2,6 milhões de avi-
sos antes da chuva, mas não 
resultaram na evacuação de 
pontos críticos e em outras 
ações preventivas. Tarcísio 
afirmou que vai investir em 
novas tecnologias para apri-
morar o sistema e na insta-
lação de sirenes em pontos 
críticos.

A avaliação foi feita du-
rante entrevista coletiva, em 
São Sebastião, cidade para a 
qual Tarcísio deslocou seu 
gabinete. Ele disse que, por 
lei federal, as empresas de 
telefonia são obrigadas a for-
necer o alerta, mas a lei não 
estabelece as formas. 

Reforma tributária movimenta o Congresso

Buscas chegam ao 9o dia em São Sebastião

após o carnaval

procura por sobreviventes

Emilio Sant’Anna 

Agência Estado

Karine Melo 

Agência Brasil
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Tremor deixou um morto, mais de 100 feridos e provocou o colapso de alguns edifícios já danificados 

Novo terremoto leva pânico à Turquia
magnitude 5,6

Agência Estado

Pelo menos uma pessoa 
morreu em um novo terre-
moto de magnitude 5,6 atin-
giu o sul da Turquia ontem 
- três semanas depois de for-
tes tremores que afetaram a 
região. O tremor dessa se-
gunda causou colapso de 
alguns edifícios já danifica-
dos, disseram autoridades 
do governo. 

Mais de 100 pessoas fica-
ram feridas como resultado 
do terremoto que teve como 
centro a cidade de Yesilyurt, 
na província de Malatya, 
disse Yunus Sezer, chefe da 
agência de gerenciamento 
de desastres do país. Mais 
de duas dezenas de prédios 
desabaram.

Desde a catástrofe, mais 
de 6.000 tremores secundá-
rios foram registrados. A 
magnitude do novo terre-
moto foi de 5,6 graus, de acor-
do com o Centro de Pesqui-
sas Geológicas dos Estados 
Unidos (USGS), que moni-
tora terremotos em todo o 
mundo em tempo real. Já o 
Centro Sismológico Euro-
mediterrâneo fala de mag-
nitude 5,5.

Nos dois casos, a força do 
tremor é significantemente 
menor que a do terremoto do 
dia 6 de fevereiro, que alcan-
çou magnitude 7,8 e é um dos 
piores da história da região e 
destruiu milhares de prédios 
e cidades na região central da 
Turquia e no norte da Síria.

O novo tremor acontece 
com a região central da Tur-
quia ainda praticamente sob 
escombros e tentando achar 
um caminho para a recons-
trução de cidades inteiras. 
Mais de 173 mil prédios fo-
ram total ou parcialmente 
destruídos só na Turquia, se-
gundo o governo.

O presidente turco, Re-

n 

O novo tremor 
acontece com a 
região central 
da Turquia ainda 
praticamente 
sob escombros 
e tentando achar 
um caminho para 
a reconstrução de 
cidades inteiras

cep Tayip Erdogan, muito 
criticado pela resposta lenta, 
tem culpado construtoras de 
edifícios, que não seguiam 
os protocolos antiterremo-
to, pela destruição. Nes-
ta segunda-feira, o governo 
afirmou que mais 184 pes-
soas suspeitas de não cum-
prir com os protocolos fo-
ram presas.

A Turquia concluiu na se-
mana passada as operações 
de resgate em quase todas as 
províncias após o terremoto 
que atingiu o país e a Síria. 
As buscas serão mantidas 
apenas nas duas províncias 
mais atingidas pelo tremor 
que deixou mais de 46.000 
mortos apenas na Turquia.

As autoridades não infor-
maram o número de pesso-
as que ficaram desabrigadas 
após os terremotos. O pre-
sidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, havia dito na ter-
ça-feira passada, dia 21, que 
mais de 2 milhões de pessoas 
saíram das províncias afeta-
das por seus próprios meios.

“Vivemos o maior desas-
tre de nossa história”, disse o 
ministro das Relações Exte-
riores da Turquia, Mevlut Ca-
vusoglu, em entrevista cole-
tiva no sábado, 25. “Se você 
for ao local, vai entender o 
quão grave é a situação em 
comparação com o que você 
vê nas telas de sua TV.”

Quase todos os voos no ae-
roporto de Colônia-Bonn e a 
maioria em Dusseldorf foram 
cancelados ou realocados on-
tem, como resultado de uma 
greve que também afetava o 
transporte local, instalações 
de cuidados durante o dia e a 
administração local na região 
mais populosa da Alemanha.

O primeiro aeroporto ci-
tado informou que todos os 
136 voos planejados para o 
dia (exceto dois) não parti-
riam ou chegariam no local, 
segundo a agência de notícias 
alemã DPA. Em Dusseldorf, 
apenas 89 dos 330 voos plane-
jados ocorreriam como previs-
to, com a maioria dos demais 
cancelados.

A “greve de advertência” 
de um dia do pessoal do ae-
roporto ocorre em meio a ne-
gociações difíceis sobre pa-
gamentos para funcionários 
dos governos federal e muni-
cipal no país e para o pessoal 
de segurança dos aeroportos. 

As paralisações previstas para 
ontem também afetaram ôni-
bus e bondes em partes do es-
tado da Renânia-Westfália do 
Norte, no oeste alemão, en-
tre outros serviços. Sindicatos 
querem aumento de 10,5%, en-
quanto empregadores oferece-
ram 5% no total, em duas eta-
pas, e um pagamento único 
de 2.500 euros por emprega-
do - considerado insuficiente 
para os sindicatos.

Paralisações atingem dois
aeroportos da Alemanha

por melhores salários

Agência Estado

Exigência
Sindicatos querem 
aumento de 10,5%, 

enquanto empregadores 
ofereceram 5% no 

total, em duas etapas, 
e um pagamento único 

de 2.500 euros por 
empregado

 Genebra abriga a 52ª ses-
são do Conselho de Direitos 
Humanos com mais de 150 
oradores, incluindo chefes 
de Estado, de governo, mi-
nistros e altos funcionários 
da ONU.

A reunião, que marca o 
75º aniversário da adoção 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, aconte-
ce em formato híbrido até 
4 de abril. O secretário-ge-
ral da ONU, António Guter-
res, discursou na abertura 
do evento e destacou as vio-
lações desencadeadas como 
a da Rússia à Ucrânia.

O secretário-geral afir-
mou que os direitos huma-
nos não são um luxo do qual 
se abdica até que se encon-
tre uma solução para os ou-
tros problemas do mundo, 
mas sim “a solução para mui-
tos dos outros problemas do 
mundo”.

 Para António Guter-
res, houve um retrocesso 
no respeito aos princípios 
fundamentais. Ele apontou 
questões como emergência 
climática, mau uso da tecno-
logia, cujas respostas, se en-
contram nos princípios fun-
damentais.

O líder das Nações Uni-
das considera tais princípios 

Guterres afirma que direitos humanos são 
a solução para muitos problemas do mundo

em genebra

ONU News

inatos ao ser humano, e citou 
deveres similares que existem 
em preceitos como dos vedas 
hindus, dos ensinamentos de 
Confúcio na China, da Bíblia 
e do Corão.

Ameaças aos direitos
Guterres acredita que o 

desrespeito e o desdém pelos 
direitos humanos observados 
em todo o mundo como são 
um alerta. No caso da Ucrâ-
nia, ele declarou que a inva-
são russa desencadeou as 

violações mais massivas dos 
direitos humanos que são tes-
temunhadas no mundo atu-
al. Como exemplos indicou 
registros de “morte, destrui-
ção e deslocamento genera-
lizados”. O secretário-geral 
ressaltou que houve progres-
sos no século passado, mas 
alertou que agora, “em vez 
de o avanço continuar, retro-
cedeu”.

Consequências globais
Ao assumir a tribuna, o 

alto comissário de Direitos 
Humanos da ONU, Volker 
Turk, alertou que 75 anos de-
pois que o mundo concor-
dou com a universalidade 
dos princípios, “a opressão do 
passado pode retornar em vá-
rios disfarces.” O presidente 
da Assembleia Geral também 
citou a guerra entre crises in-
terconectadas como Covid-19, 
a marginalização da mulher, 
a emergência climática e a 
erosão de confiança no siste-
ma multilateral.

A Marinha do Brasil au-
torizou, em decisão publi-
cada no Diário Oficial da 
União na última quinta-fei-
ra (23), que dois navios de 
guerra iranianos atracas-
sem no porto do Rio de Ja-
neiro A estadia teve início 
neste domingo (26) e os mi-
litares iranianos devem fi-
car na cidade até o dia 4 de 
março. A autorização con-
cedida pelo vice-chefe do 
Estado-Maior da Arma-
da, Carlos Eduardo Hor-
ta Arentz, contraria solici-
tação dos Estados Unidos 
para que não fosse permiti-
da a entrada das embarca-
ções militares em território 
brasileiro.

A embaixada americana 
no Brasil declarou preocu-
pação por parte dos Estados 
Unidos sobre tal presença 
no Brasil e afirmou que, no 
passado, os navios irania-
nos facilitaram ações terro-
ristas e comércio ilícito na 
região. Em entrevistas a jor-
nalistas em Brasília, a em-
baixadora Elizabeth Bagley 

ainda destacou que , apesar 
da soberania do Brasil em 
decidir, “nenhum país” de-
veria autorizar a ancoragem 
das embarcações.

A movimentação das 
embarcações iranianas 
vem causando atrito na re-
lação Brasil-Estados Uni-
dos desde a decisão do go-
verno brasileiro em adiar 
a ancoragem de ambos os 
navios no país, um dia an-
tes da viagem do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
à Casa Branca.

Em nota, o congressis-
ta Michael McCaul, do Co-
mitê de Relações Exteriores 
da Câmara dos EUA, ava-
liou como “totalmente ina-
ceitável” a decisão do go-
verno Lula. Segundo ele, o 
correto seria proibir a entra-
da das embarcações milita-
res: “O Irã busca fazer mais 
avanços na região, e o pre-
sidente Biden deve instar 
o presidente Lula da Silva 
a rejeitar totalmente qual-
quer futura atracação des-
ses dois navios”.

Fato se repete
Não é a primeira vez que 

Brasil contraria pedido dos Estados Unidos e
permite entrada de navios de guerra iranianos

atracação no rio de janeiro 

O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu conferência sobre os direitos humanos

Foto: Jean Marc Ferré/ONU

Agência Estado n 

Em nota, o 
congressista 
Michael McCaul, 
do Comitê 
de Relações 
Exteriores da 
Câmara dos EUA, 
avaliou como 
“totalmente 
inaceitável” 
a decisão do 
governo Lula

o governo brasileiro ignora 
pedidos de nações aliadas. 
Recentemente, o país se re-
cusou a atender a pedido de 
Berlim para envio de muni-
ções à Ucrânia, favorecendo 
os interesses da Rússia no 
conflito. O presidente Lula, 
por sua vez, alegou que não 
valia a pena provocar Mos-
cou e frisou que o objeti-
vo do Brasil é não entrar na 
guerra.

Em resposta, a Alema-
nha vetou a exportação de 
28 blindados Guarani para 
as Filipinas, conforme in-
formação do escritório go-

vernamental de controle de 
exportação na Alemanha 
à revista Veja. Os tanques 
brasileiros possuem peças 
e sistemas de origem alemã. 
Apesar de serem fabricados 
em Minas Gerais, o gover-
no alemão tem poder sobre 
o controle da exportação.

No dia 30 de janeiro, 
Lula recebeu o chanceler 
alemão, Olaf Scholz, e o pre-
sidente do país europeu, 
Frank-Walter Steinmeier, 
em Brasília. Na ocasião, o 
petista disse não ter inte-
resse em enviar munição à 
Ucrânia para uso na guer-
ra e justificou a decisão afir-
mando que o Brasil “é um 
país de paz.”

Ao Estadão, a Marinha 
do Brasil esclareceu que o 
processo de autorização 
para a entrada de um na-
vio estrangeiro no país é 
feito ao Ministério das Re-
lações Exteriores pelo país 
ao qual as embarcações per-
tencem. Apenas após a au-
torização do ministério que 
a Marinha emite um docu-
mento oficial, publicado no 
Diário Oficial da União, au-
torizando a ancoragem.
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Tambaú não é 
Camboriú, mas 
o desastre pode 
ser o mesmo

Uma das máximas de tempos bicudos é que 
quando se fala em “ganhar dinheiro”, muita 
gente fica com a percepção alterada, sem senso 

crítico e acaba vítima de embustes. E nessas searas, 
ilusionistas e iludidos caminham de mãos dadas.

Vez por outra, panacéias são vendidas como 
a “solução de todos os males”, promessa de vida 
eterna, transmutação de metais em ouro e outros 
milagres que anestesiam a cachola de multidões, e 
culminam em desastres. Um deles: no ano de 1827, 
produtores agrícolas e lideranças políticas de Iguape 
(SP), tiveram a ideia de construir um canal de dois 
quilômetros de extensão e quatro metros de largura, 
entre um porto fluvial no Rio Ribeira e o florescente 
porto marítimo, visando economizar tempo e dinheiro 
no escoamento da produção. Em 1855, o “Valo” foi 
inaugurado com festa, faltou apenas combinar com 
a erosão. Poucos anos depois, atingiu 200 metros de 
largura, assoreando o porto, destruindo quarteirões, 
deteriorando o Ribeira. E nem todos perderam, 
os vendedores de ilusões quase sempre escapam 
com as burras cheias de dinheiro antes do desastre 
consumado. 

Bom, a essas forças da natureza estão atentos 
os melhores geógrafos, arquitetos, biólogos, 
ambientalistas e profissionais que investem tempo de 
suas vidas tentando entender as delicadas relações 
entre as sociedades humanas e seus meios ambientes. 
Augusto dos Anjos no seu Monólogo de uma Sombra, 
notava isso com o seu gênio criador: Somente a Arte, 
esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas 
rígidas, torna água, todo o fogo telúrico profundo. E 
reduz, sem que, entanto, a desintegre, à condição de 
uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo!

Bom, cheguemos a mais uma propalada panacéia: 
a bombástica “engorda” de trechos da orla de João 
Pessoa, se baseando na malfadada experiência de 
Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, 
de resultados no mínimo controversos. O problema 
em si, numa primeira aproximação, não está 
necessariamente na obra nem nos seus possíveis 
resultados, mas na combinação de pressa e sigilo, que 
não é a mais prudente e que sugere que não podemos 
ter olhos mais gordos do que a pretensa gordura 
da praia. Essa pressa e a falta de um debate amplo 
e democrático, somado às promessas miraculosas 
de muito dinheiro, pode acabar sendo a antessala 
do desastre. Os processos erosivos no Cabo Branco 
começaram bem antes de estarmos todos aqui e 
permanecerão bem depois de termos partido.

O que podemos fazer, se errarmos feio, é agravar e 
acelerar processos que demorariam milênios e gerar 
consequências desastrosas em curto tempo, para a 
vida marinha, para as atividades turísticas e outras. 
Levando para o campo do turismo: João Pessoa tem 
um diferencial: sem aquela parede de espigões na 
beira-mar, é possível ver a falésia de diversos pontos 
do litoral, mantém um ar interiorano mesmo na orla de 
suas praias mais famosas. Não é exatamente isso que 
encanta os nossos visitantes? Um paliteiro à beira-mar 
manteria esse atrativo?  

Diversas perguntas precisam ser feitas e 
respondidas com a maior sustentação científica e 
o maior alcance junto à opinião pública. Quanto 
custará a pretensa obra? Quem a custeará? Qual o 
seu impacto para as finanças do Município? Quais as 
consequências possíveis para a vida marinha, para 
os corais, para as praias, para a saúde, entre outras? 
Segmentos de menor poder econômico e político na 
cidade, como os pescadores da Penha, serão ouvidos? 
Ou tratorados, como costuma acontecer? De onde virá 
a areia para essa engorda? Quais os eventuais danos 
que a sua extração provocará na região onde for feita? 

Posso estar até bem errado naquilo que falo e 
posso ser convencido que essa engorda é o melhor 
para todos, mas a sociedade precisa debater de forma 
ampla, sem afogadilho, ouvindo atentamente quem 
tem conhecimento, decidindo com discernimento e 
sabendo que todo dinheiro tem seu preço e que o preço 
às vezes é mais caro do que o se pode pagar.

Enfim, quando lidamos com essa escala de 
intervenção, o que não se pode ter de forma alguma 
é pressa e o que se deve ter, com toda a certeza, é 
prudência. Caso contrário, as areias podem engordar 
uma falsa prosperidade, mas também soterrar vidas, 
carreiras políticas e dinheiro de muita gente.

Opinião 
Ângelo Emílio da Silva Pessoa

DH-UFPB | Colaboração

Tributos como o IPTU e o IPVA costumam afetar o bolso nesta época do ano

Contribuintes precisam se 
preparar para os impostos

de olho nos prazos  

Com a chegada do mês de 
março os contribuintes devem 
preparar o bolso para pagar 
o Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) e da Taxa 
de Coleta de Resíduos (TCR). 
Para aumentar a arrecadação e 
beneficiar quem paga mais ra-
pidamente os tributos, as pre-
feituras concedem condições 
especiais com descontos de 
até 20% no pagamento à vis-
ta. Quem não tiver os recursos, 
pode optar pelo parcelamento, 
começando ainda em março.

No município de João Pes-
soa, a prefeitura dá um prazo 
de até a próxima terça-feira, 7, 
para o pagamento do IPTU e 
da TCR com desconto de 15%, 
cumulado com mais 5%, exclu-
sivos aos contribuintes que en-
cerraram o ano de 2022 com a 
obrigação tributária quitada. 

O contribuinte tem mais 
duas opções de pagamento: 
com parcelamento em 10 vezes, 

com a primeira parcela para o 
dia 7, ou em cota única sem des-
conto de 15%, com prazo de 10 
de abril. Em ambos os casos, 
o contribuinte tem direito ao 
desconto de 5%, caso preencha 
a condição de não ter pendên-
cia tributária.

Conforme a Secretaria da 
Receita, as guias foram entre-
gues em todas a residências. 
Mas os boletos também podem 
ser obtidos por meio do apli-
cativo IPTU/TCR JP. Por meio 
do aplicativo disponível para 
os sistemas IOS e Android, o 
usuário também tem acesso a 
atendimento virtual, agenda-
mento de atendimento presen-
cial no Centro Administrativo 
Municipal (CAM), à ficha ca-
dastral do imóvel, consulta à al-
terações cadastrais, 1Doc, e ao 
Portal do Contribuinte. 

Campina  e Cabedelo 
As prefeituras de Campina 

Grande e Cabedelo têm pra-
zo até o dia 31 de março para 
o pagamento do IPTU em cota 

única com desconto. Na cida-
de do Maior São João do Mun-
do, o acesso aos boletos do tri-
buto será on-line, por meio do 
site campinagrande.pb.gov.br. 
Quem não tiver acesso à inter-
net, poderá requerer os boletos 
na Secretaria de Finanças. O 
desconto para o pagamento em 
cota única será de 15%.

Já em Cabedelo, o descon-
to para o pagamento integral 
do IPTU e da TCR será de 20%, 
com prazo em 31 de março. Na 
mesma data, será o vencimento 
da primeira parcela para quem 
optar pelo parcelamento em 
até cinco vezes. A partir de 28 
de abril, data da segunda par-
cela, passam a incidir os acrés-
cimos de juros e multa legais 
para quem não aderiu ao par-
celamento ou cota única.

Os tributos são cobrados 
por meio de boletos e carnês 
enviados ao endereço dos con-
tribuintes, que podem emitir a 
segunda via acessando o ende-
reço http://cabedelo.pb.gov.br/ 
e selecionando a opção “IPTU”.

IPVA
O prazo de pagamento do 

Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) de placa com final dois 
termina hoje para pagamento 
com desconto de 10%, na op-
ção da cota única à vista. Quem 
opta por parcelar em três vezes, 
também deve pagar a primei-
ra parcela hoje. Outra possibi-
lidade é o pagamento em cota 
única e sem desconto no dia 28 
de abril. Dúvidas na emissão 
do IPVA podem ser resolvidas 
por e-mail: gerencia.itcd.ipva@
sefaz.pb.gov.br

Além dos veículos acima de 
15 anos ou com fabricação após 
2007, os proprietários de moto-
cicletas de até 170 cilindradas, 
estão com desoneração ou alí-
quota 0% do IPVA e não vão 
precisar requerer a isenção. 

As categorias isentas que re-
quereram isenção do IPVA no 
ano passado, vão precisar com-
provar a isenção até hoje. No 
mesmo dia, as categorias já po-
dem requerer a isenção de 2024.

Os consumidores endivida-
dos têm a oportunidade de re-
negociar os seus débitos com 
órgãos públicos, bancos e em-
presas privadas, durante o 47o 
Mutirão de Renegociação de 
Dívidas em Campina Grande, 
realizado pelo Procon Estadual 
que começou ontem e segue até 
a próxima sexta-feira.

Além de ter a chance de par-
celar os débitos, os consumi-
dores podem ter descontos. “A 
ideia é dar todas as possibilida-
des para que eles possam tirar 
o seu nome da situação de ne-
gativado. No dia a dia as em-
presas costumam oferecer, por 
exemplo, negociação com uma 

entrada de 30% no total da di-
vida e parcelar o restante. Nes-
se mutirão, a entrada exigida 
tem sido normalmente de 10%, 
o que é bastante significativo 
para quem está com o débito”, 
disse a superintendente do Pro-
con-PB, Kessia Liliana Dantas. 

A ação acontece no pátio 
do estacionamento do Cen-
tro de Ciências Jurídicas (CCJ) 
da UEPB, no Centro. As fichas 
para o atendimento estão sen-
do entregues até as 15h. Kessia 
informou ainda que até o final 
do ano, o Procon-PB estará rea-
lizando pelo menos 15 outros 
mutirões. “Aqui em Campina 
Grande nós faremos outro em 
setembro e o terceiro no mês de 
dezembro”, informou.

Conforme a gerente do Nú-

cleo do Procon Estadual em 
Campina Grande, Leonice Bel-
mont, o perfil do consumidor 
que está com dívidas penden-
tes, é daquele que perdeu o 
emprego ou gratificação e até 
quem perdeu um familiar e 
se viu sozinho para custear as 
despesas da família. “São vá-
rias situações que fizeram com 
que muitas pessoas ficassem 
dívidas acumuladas e que não 
tiveram a chance de pagá-las. 
Os endividados também são 
consequência da pandemia, 
que fez com que milhares de 
pessoas perdessem empregos”.

Hoje o mutirão receberá o 
caminhão itinerante da em-
presa Energisa, com a realiza-
ção de palestras sobre eficiên-
cia energética, riscos elétricos, 

e os tipos de geração de energia 
e troca de lâmpadas incandes-
centes e florescentes por lâm-
padas de LED (com até cinco 
unidades por unidade consu-
midora). Na ocasião, também 
será realizado o cadastro da 
tarifa social para quem aten-
der os requisitos e RG, CPF e a 
conta de energia.

O Senac também está pre-
sente disponibilizando os ser-
viços de corte de cabelo e mas-
sagem gratuita ao público. 

Ainda está presente no mu-
tirão a assessoria jurídica do 
Núcleo de Prática Jurídicas da 
UEPB, para que os consumi-
dores tenham uma confiança 
a mais para aderir à propostas 
da empresas, assim consulta 
gratuita ao SPC e Serasa. 

Mutirão ajuda consumidor endividado em CG 
procon estadual

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Durante o primeiro dia de evento, ontem, a procura por orientação no posto de atendimento montado na UEPB foi intensa
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +0,16%

R$ 5,207
-0,08%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Janeiro/2023        +0,53
Dezembro/2022  +0,62
Novembro/2022  +0,41
Outubro/2022      +0,59
Setembro/2022    - 0,29

Euro  Comercial

+0,69%

R$ 5,523

Libra  Esterlina

+0,98%

R$ 6,278

Ibovespa

105.711 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%



18  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba, TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2023 EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaEconomia

Regras divulgadas pela Receita, ontem, também incluem a vantagem para quem usar declaração pré-preenchida 

Pix garante prioridade em restituição
IR 2023

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

A Receita Federal anun-
ciou ontem as regras para a 
entrega da declaração do Im-
posto de Renda (IR) de 2023, 
que tem como base o ano de 
2022. O período de entrega 
será entre 15 de março e 31 de 
maio. Para facilitar a entrega 
do documento, a Receita fez, 
neste ano, algumas mudan-
ças, como a disponibilização 
da declaração pré-preenchi-
da desde o primeiro dia do 
prazo de entrega.

A expectativa da Recei-
ta é receber até 39,5 milhões 
de declarações até o fim do 
prazo, das quais, 25% pré
-preenchidas. O pagamen-
to das restituições começa 
em 31 de maio e foi dividi-
do em cinco grupos mensais 
até 29 de setembro, de acor-
do com a data de entrega da 
declaração. Têm prioridade 
no recebimento da restitui-
ção idosos com idade igual 
ou superior a 80 anos, ido-
sos a partir de 60 anos, defi-
cientes e portadores de mo-
léstia grave e contribuintes 
cuja maior fonte de renda é 
o magistério.

A novidade este ano é que 
também terão prioridade no 
recebimento da restituição 
os que usarem o modelo pré
-preenchido ou optarem por 
receber o valor por meio da 
chave Pix, desde que a cha-
ve seja o CPF do cidadão. 
Segundo a Receita, as duas 
novas modalidades de prio-
ridade têm o objetivo de re-
duzir os erros na declaração. 
Ao optar pelo Pix, por exem-

plo, não é necessário infor-
mar mais nenhum número 
de dados bancários, apenas 
o próprio CPF.

“São dados [em] que, his-
toricamente, o cidadão come-
te erros, e acaba sendo um 
complicador”, disse o audi-
tor-fiscal José Carlos da Fon-
seca, responsável pelo pro-
grama do Imposto de Renda 
2023, em entrevista coletiva 
ontem.

O preenchimento e a entre-
ga podem ser feitos por meio 
do Programa Gerador da De-
claração relativo ao exercício 
de 2023, que estará disponível 
para download no site da Re-
ceita Federal, ou por meio do 
Meu Imposto de Renda, que 
pode ser acessado pelo site da 
Receita, pelo Portal e-CAC, ou 
pelo aplicativo para tablets e 
celulares. O Meu Imposto de 
Renda agora tem nova iden-
tidade visual, no padrão grá-
fico dos demais sistemas do 
Governo Federal.

Para o cidadão que tiver 
imposto a pagar, a cota úni-
ca vence em 31 de maio. Para 
as demais, o vencimento é o 
último dia de cada mês até a 
oitava cota em 28 de dezem-
bro. Quem tiver interesse em 
optar pelo débito automático 
na primeira cota, ou na cota 
única, precisa entregar a de-
claração até 10 de maio.

Quem apresentar o do-
cumento fora do prazo paga 
multa de 1% ao mês do ca-
lendário ou fração de atraso, 
calculada sobre o total do im-
posto devido. A multa míni-
ma é de R$ 165,74 e valor má-
ximo corresponde a 20% do 
imposto devido.

Neste ano, estão obrigados 
a declarar os cidadãos que ti-
veram, em 2022, rendimentos 
tributáveis com valor acima de 
R$ 28.559,70. No caso de ren-
dimentos considerados “isen-
tos, não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte”, é 
obrigado a declarar quem rece-
beu valor superior a R$ 40 mil.

Continua obrigado a apre-
sentar declaração quem teve 
ganho de capital na aliena-
ção de bens ou direitos sujei-
tos à incidência do imposto, 
bem como aqueles que, no dia 
31 de dezembro de 2022, eram 
proprietários de bens ou direi-
tos, inclusive terra nua, acima 
de R$ 300 mil; e pessoas que, 
na atividade rural, receberam 
rendimentos tributáveis com 
valor acima de R$ 142.798,50.

Pessoas que tenham ope-
rado em bolsas de valores no 
ano passado também devem 
declarar o IR. Mas, neste ano, 
a Receita estabeleceu dois li-
mites. Devem apresentação 
de rendimentos os que vende-
ram ações em valores acima 
de R$ 40 mil, independente-
mente do volume de compras, 
e aqueles que fizeram opera-
ções e tiveram ganhos líqui-
dos sujeitos à incidência do 
impostos, acima do limite de 
isenção de R$ 20 mil.

Fonseca lembrou que há 
outros critérios de obrigato-
riedade e que instrução nor-
mativa da receita com todas 
as regras para declaração do 
IR deve ser publicada hoje no 
Diário Oficial da União.

Segundo Fonseca, os da-
dos da B3, a bolsa de valores 

do Brasil, apontam para um 
aumento de pessoas aplicando 
dinheiro na bolsa. Em 2022, o 
número de investidores na B3 
cresceu 17,5%, e 80% começa-
ram com valores muito baixos, 
de até R$ 1 mil. 

Modelo pré-preenchido
A declaração pré-preen-

chida já é disponibilizada há 
algum tempo, mas, em 2023, 
diferentemente de anos ante-
riores, poderá ser feita desde 
o primeiro dia de entrega das 
declarações. O modelo é de 
uso exclusivo para contribuin-
tes com contas no Poratl Gov.br 
nos níveis ouro ou prata.

As informações do docu-
mento pré-preenchido ba-
seiam-se em dados da decla-
ração anterior; de rendimento 
e pagamentos informados na 
Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (Dirf), 
na Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob), na Declaração de Ser-
viços Médicos (Dmed) e no 
Carnê-Leão Web; e em contri-
buições de previdência priva-
da declaradas na e-Financeira.

Para 2023, outra novidade é 
que também estarão na decla-
ração pré-preenchida informa-
ções sobre compra de imóveis 
da Declaração de Operações 
Imobiliárias (DOI), sobre doa-
ções efetuadas e informadas 
pelas instituições em Declara-
ção de Benefícios Fiscais, sobre 
criptoativos declarados pelas 
Exchanges (entidades que co-
mercializam criptomoedas) e 
sobre saldos bancários e de 
fundos de investimento.

Quem precisa declarar

Mesmo após o fim do 
ciclo de alta da Selic, o juro 
médio total cobrado pe-
los bancos no rotativo do 
cartão de crédito subiu 3,8 
pontos porcentuais de de-
zembro para janeiro, in-
formou ontem o Banco 
Central. A taxa passou de 
407,7% para 411,5% ao ano.

O rotativo do cartão, 

juntamente com o cheque 
especial, é uma modali-
dade de crédito emergen-
cial, muito acessada em 
momentos de dificuldades.

No caso do parcelado, 
ainda dentro de cartão de 
crédito, o juro passou de 
179,6% para 182,1% ao ano.

Considerando o juro to-
tal do cartão de crédito, que 
leva em conta operações 
do rotativo e do parcela-
do, a taxa passou de 92,9% 
para 94,9%.

Em abril de 2017, come-
çou a valer a regra que obri-
ga os bancos a transferir, 
após um mês, a dívida do 
rotativo do cartão de crédi-
to para o parcelado, a juros 
mais baixos.

A intenção do governo 
com a nova regra era per-
mitir que a taxa de juros 
para o rotativo do cartão 
de crédito recuasse, já que 
o risco de inadimplência, 
em tese, cai com a migra-
ção para o parcelado.

BC: juro do rotativo do cartão de 
crédito sobe e vai a 411,5% ao ano

em janeIRo

Thaís Barcellos e  
Eduardo Rodrigues 

Agência Estado

Serviço

Veja abaixo as demais novidades da nova fase do SVR:

- Inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a 
possibilidade e o montante a receber;
- Compartilhamento e impressão das telas e protocolos de solicitação do SVR, 
inclusive pelo WhatsApp, facilitando o acesso e guarda das informações do 
sistema;
- Sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com 
acesso sem agendamento;
- Consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro(a), testamen-
tário(a), inventariante ou representante legal, informando os dados de contato 
da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor;
- Mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o 
valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solici-
tação: valor, data e CPF de quem solicitou.

Governo espera liberar R$ 6 bilhões para 38 milhões de CPFs e dois milhões de CNPJs
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Apresentar solu-
ções inovadoras e dis-
cutir as melhores estra-
tégias para gestão em 
saúde, seja nas empre-
sas ou para os profissio-
nais da área, estão entre 
os principais objetivos 
do Impulsiona Saúde. O 
evento começa às 18h, no 
auditório do Shopping 
Sebrae, em João Pessoa, 
e é gratuito.

Os interessados em 
participar devem se ins-
crever pelo link: https://
www.sympla.com.br/
evento/impulsiona-sau-
de/1865681. Durante o 
encontro será apresenta-
do ao público o programa 
da Jornada de Excelên-
cia em Saúde com pales-
tras de médicos especia-
lizados, cases da área de 
gestão e ainda as equi-
pes do Sebrae responsá-
veis pelo desenvolvimen-
to dos projetos junto aos 
profissionais e empresas. 
“Nos últimos anos o Se-
brae vem atuando forte-
mente na área da saúde 
e observamos, por parte 
dos empresários e profis-
sionais, uma necessida-
de em melhorar a gestão 
das empresas”, explicou o 
analista do Sebrae, Alex-
sandro Teixeira.

Sebrae-PB 
realiza evento 
gratuito para 
empresários 

ÁRea da saúde

O Sistema de Valores a 
Receber (SVR) será reaber-
to em 7 de março, mas a par-
tir de hoje, os cidadãos pode-
rão consultar se têm recursos 
“esquecidos” em instituições 
financeiras, informou o Ban-
co Central. Tanto a reabertu-
ra da segunda fase do siste-
ma quanto a consulta estarão 
disponíveis nas respectivas 
datas às 10 horas (de Brasília).

Segundo o BC, a segun-
da fase do SRV pode liberar 
até R$ 6 bilhões na econo-
mia para 38 milhões de CPFs 
e dois milhões de CNPJs. A 
nova fase também trará no-
vidades, como a criação de 
uma sala de espera virtual 
e consulta de valores de pes-
soa falecida, com acesso para 
herdeiros e testamentários.

Em relação ao tipo de re-
curso, a autarquia informa 
que poderão ser recupera-
dos valores referentes a con-
tas de pagamento pré ou pós
-paga encerradas com saldo 
disponível, contas de regis-
tro mantidas por corretoras 
e distribuidoras encerradas 
com saldo disponível, assim 
como outros recursos dispo-
níveis nas instituições.

Além disso, também po-
derão ser requisitados, como 
na primeira etapa do SVR, 
recursos referentes a contas 

Consulta de recursos esquecidos reabre hoje
valoRes a RecebeR

Thaís Barcellos 

Agência Estado

corrente ou poupança encer-
radas com saldo disponível, 
cotas de capital e rateio de 
sobras líquidas de ex-parti-
cipantes de cooperativas de 

crédito; recursos não procu-
rados de grupos de consórcio 
encerrados, tarifas cobradas 
indevidamente e parcelas ou 
despesas de operações de cré-

dito cobradas. O órgão alerta 
para golpes e reforça que o 
único site onde será possível 
fazer a consulta é: https://va-
loresareceber.bcb.gov.br.

O Twitter demitiu mais 
200 funcionários no último 
sábado, 25, o equivalente a 
10% das cerca de duas mil 
pessoas que continuam tra-
balhando na empresa, in-
formou, ontem, o jornal The 
New York Times. Havia 7,5 
mil funcionários quando o 
bilionário Elon Musk adqui-
riu a plataforma de rede so-
cial em outubro.

Os cortes atingiram ge-
rentes de produtos, cientis-
tas de dados e engenheiros 
de machine learning e de con-
fiabilidade de sites, funções 

que ajudam a manter vários 
dos recursos da empresa 
operando on-line.

A equipe de infraestru-
tura de monetização, que 
mantém os serviços que ge-
ram receita para o Twitter, 
foi reduzida de 30 pessoas 
para menos de oito, disse 
uma das fontes ao jornal.

As demissões incluem 
os fundadores de peque-
nas empresas de tecnologia 
que o Twitter havia compra-
do, como Esther Crawford, 
do Squad, um aplicativo de 
compartilhamento de tela e 

videochamadas; e Haraldur 
Thorliefsson, que fundou o 
estúdio de design Ueno.

Twitter demite 200 e reduz quadro 
para menos de dois mil funcionários

coRte de pessoal

n 

Havia 7,5 mil 
funcionários 
quando o 
bilionário 
Elon Musk 
adquiriu a 
plataforma de 
rede social
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Matrícula deverá ser feita entre os dias 2 e 8 de março na instituição para a qual o candidato foi selecionado

Resultado do Sisu será divulgado hoje
primeira chamada

Agência Brasil

O resultado da primeira 
chamada do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) 2023, será 
divulgado hoje, no site ofi-
cial do processo seletivo. Para 
acessá-lo, é necessário fazer o 
login da conta gov.br, sistema 
de serviços digitais do Gover-
no Federal.

A matrícula ou o registro 
acadêmico deverá ser feito 
pelo candidato entre os dias 
2 e 8 de março, na instituição 
para a qual foi selecionado. 
Caberá à instituição indicar, 
via edital, dias, horários e lo-
cais para o atendimento aos 
candidatos.

O Sisu é o programa do 
Ministério da Educação 
(MEC) para acesso de estu-
dantes a cursos de graduação 
em universidades públicas do 
país, sejam elas federais, esta-

duais ou municipais.
As vagas são abertas se-

mestralmente por meio de 
um sistema informatizado 
que executa a seleção dos es-
tudantes com base na nota 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem).

Lista de espera
O processo seletivo do 

Sisu é feito por uma única 
chamada, mas é possível dis-
putar uma vaga por meio da 
lista de espera. O prazo para 
manifestar interesse na lista 
de espera vai de 28 de feve-
reiro a 8 de março.

Nessa fase, o candidato 
deverá indicar apenas um dos 
dois cursos escolhidos ante-
riormente. A manifestação 
de interesse na lista de espe-
ra assegura ao estudante ape-
nas a expectativa de direito à 
vaga ofertada no âmbito do 

Sisu, sendo que a matrícula 
ou o registro acadêmico es-
tão condicionados à existên-
cia de vaga e ao atendimento 
de todos os requisitos legais e 
regulamentares.

O estudante selecionado 
em uma de suas opções de 
vaga não poderá participar 
da lista de espera, indepen-
dentemente de ter realizado 
sua matrícula na instituição 
para a qual foi selecionado.

A publicação das vagas re-
manescentes para a lista de 
espera será feita pelas pró-
prias instituições de ensino.

Nesta edição do Sisu, são 
ofertadas 226.399 vagas em 
128 instituições públicas, sen-
do 63 universidades federais. 
Para participar, o candida-
to deve ter feito a edição de 
2022 do Enem e ter obtido 
nota acima de zero na prova 
de redação. Prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de fevereiro a 8 de março
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As instituições públicas 
de nível superior do estado, 
a exemplo da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
a Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) e o Instituto Fe-
deral da Paraíba (IFPB), estão 
ofertando mais de 19 mil va-
gas para cursos presenciais 
através do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). 

UFPB
Na UFPB, os alunos que 

obtiverem êxito no Sisu 2023 
os cursos serão oferecidos nos 
quatro campi da instituição, 
localizados em João Pessoa e 

Santa Rita (Campus I), Areia 
(Campus II), Bananeiras (Cam-
pus III) e Rio Tinto e Maman-
guape (Campus IV). Do total 
de vagas oferecidas pela UFPB, 
3.907 serão para ampla concor-
rência, e 3.918 estão reservadas 
conforme a Lei de Cotas. 

O cadastramento na UFPB 
dos candidatos que obtive-
rem as notas para os cursos 
de graduação através do Sisu 
acontecerá no período de 2 
a 6 de março, e o período de 
retificação da documentação 
apresentada ocorrerá nos dias 
7 e 8 de março.

UFCG
A Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), 
está oferecendo 3.175 vagas a 
serem utilizadas em 76 cursos 
de graduação com as notas do 
Enem. Os cursos estão distri-
buídos entre os sete campi da 
instituição. Do total de vagas, 
1.576 são de ampla concorrên-
cia e 1.599 são reservadas pela 
Lei de Cotas, distribuídas en-
tre 76 cursos de graduação. 

UEPB
A UEPB está oferecendo 

6.288 vagas em 55 cursos para 
ingresso nos períodos leti-
vos 2023.1 e 2023.2 através do 
Sisu. Dos 55 cursos de gra-
duação 27 são de licenciatu-
ra e 28 de bacharelado. Des-

se total, 29 são no Campus 
I, um no Campus II, seis no 
Campus III, quatro no Cam-
pus IV, quatro no Campus V, 
quatro no Campus VI, qua-
tro no Campus VII e três no 
Campus VIII.

Campus I está localizado 
em Campina Grande; Cam-
pus II em Lagoa Seca; Cam-
pus III em Guarabira; Cam-
pus IV em Catolé do Rocha; 
Campus V em João Pessoa; 
Campus VI em Monteiro; 
Campus VII em Patos e Cam-
pus VIII em Araruna.

De 2 a 6 de março, está pre-
visto, pelo cronograma ofi-
cial, o comparecimento dos 
candidatos negros à Banca 

de Heteroidentificação. Já de 
2 a 8 do mesmo mês, aconte-
ce a matrícula dos candidatos 
selecionados na chamada re-
gular e no dia 13 será feita a 
divulgação da Lista Geral de 
Espera do Sisu.

A matrícula acontecerá de 
forma presencial, com a en-
trega de toda a documenta-
ção necessária na Coordena-
ção de Curso da aprovação do 
candidato. 

IFPB
O Instituto Federal da Pa-

raíba (IFPB), está ofertando 
1.740 vagas para 46 cursos 
superiores no Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) para o 

primeiro semestre de 2023. 
A novidade para este semes-
tre é a oferta de dois cursos: 
Sistemas para Internet com 
30 vagas no Campus Picuí e 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas com 40 vagas no 
Campus Esperança. 

Do total de vagas oferta-
das 811 são destinadas a am-
pla concorrência, 871 são para 
as cotas previstas na Lei. Há 
ainda 58 vagas para as ações 
afirmativas. Os candidatos 
estudantes que cursaram 
todo o Ensino Médio em es-
colas regulares e presenciais 
no estado da Paraíba terão di-
reito a um bônus com um per-
centual de 10% na nota.

Instituições da Paraíba estão oferecendo mais de 19 mil vagas

Começam também hoje as 
inscrições para a primeira se-
leção do Programa Universi-
dade Para Todos (Prouni). In-
teressados em cursar o ensino 
superior com bolsa devem ficar 
atentos ao prazo para se inscre-
ver, que se encerra na próxima 
sexta-feira.

Nesta edição, serão dispo-
nibilizadas, ao todo, 288.112 
bolsas, sendo 209.758 integrais 
e 78.354 parciais (50% do va-
lor da mensalidade do curso). 
A previsão do Ministério da 
Educação é que o resultado da 
primeira chamada seja divul-
gado no dia 7 de março.

Para participar, é preciso 
ter realizado pelo menos uma 
das duas últimas edições do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), ter alcança-
do, no mínimo, 450 pontos de 
média e nota acima de zero na 
redação, além de não ter par-
ticipado como treineiro.

Outra exigência é que o 
candidato não tenha diploma 
de curso superior. Para obter 
a bolsa integral, é obrigatório 
comprovar renda familiar per 
capita de até 1,5 salário míni-
mo ou de até três salários mí-
nimos para a bolsa parcial.

Inscrições para o Prouni 2023 começam 
hoje e terminam na próxima sexta-feira  

universidade para todos

Paula Laboissière 

Agência Brasil

Cronograma Completo da 1a Edição do Prouni 2023

- Inscrição: de 28 de fevereiro a 3 de março

- Resultado da 1a chamada: 7 de março

- Comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados 
em 1a chamada: de 7 a 16 de março

- Resultado da 2a chamada: 21 de março

- Comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados 
em 2a chamada: de 21 a 30 de março

- Lista de espera (prazo para manifestar interesse): 5 e 6 de abril

- Resultado: 10 de abril

- Comprovação das informações da inscrição para os candidatos que 
manifestaram interesse em participar da lista de espera: de 10 a 19 de abril

Previsão do Ministério da Educação é de que o resultado dessa chamada saia no dia 7 de março

Fo
to

: M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

/A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Começa amanhã, no 
Centro de Ciências Hu-
manas e Exatas (CCHE) da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), o Encon-
tro Inaugural 2023.1 com 
o tema “Práticas profissio-
nais e socialização de co-
nhecimentos”, abordando 
conteúdos atuais que atra-
vessam o ensino superior.  
O evento será realizado de 
forma presencial, a partir 
das 9h, no campus VI da 
UEPB, em Monteiro.

O encontro terá apre-
sentação musical, mesa de 
abertura, palestra e mini-
cursos. O objetivo do even-
to é trocar experiências en-
tre docentes e discentes, 
visando o aperfeiçoamen-
to profissional. 

A cerimônia de abertu-
ra contará com a presença 
da reitora da UEPB, profes-
sora Celia Regina Diniz; da 
pró-reitora Estudantil, pro-
fessora Núbia do Nasci-
mento Martins; do diretor 
do CCHE, professor Roger 
Ruben Huanca; e dos coor-
denadores dos cursos de 
Bacharelado em Ciências 
Contábeis, Letras com ha-
bilitação em Língua Portu-
guesa, Letras com habilita-
ção em Língua Espanhola 
e Licenciatura em Mate-

mática. Em seguida, a con-
ferência terá como convi-
dado o professor Ricardo 
Soares da Silva, pró-reitor 
de Gestão Administrati-
va, com mediação do pro-
fessor Marcelo Medeiros 
da Silva.

Vespertino e noturno
Os minicursos aconte-

cerão nos turnos vesper-
tino e noturno e o prazo 
de inscrição vai até o dia 
1º de março. A programa-
ção completa do Encontro 
Inaugural 2023.1 e o link 
para inscrições estão dis-
poníveis em https://encon-
troinaugural20231.000we-
bhostapp.com.

Evento aborda práticas 
profissionais no ensino

uepb

n 

O encontro 
será realizado 
de forma 
presencial, a 
partir das 9h, 
no Campus VI 
da UEPB, em 
Monteiro
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Intenção é firmar presença do Executivo na defesa da vida e dos direitos das populações vulnerabilizadas socialmente

Visita ao Vale do Javari marca ações
proteção a povos indígenas

 Karine Melo 

 Agência Brasil

Uma comitiva federal fez  
ontem uma visita ao estado 
do Amazonas onde partici-
pa de um evento promovido 
pela União dos Povos Indíge-
nas do Vale do Javari (Univa-
ja). A intenção é marcar a pre-
sença do Poder Executivo na 
retomada das ações em defe-
sa da vida e dos direitos das 
populações vulnerabilizadas 
socialmente. Segundo o Mi-
nistério dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania (MDHC), 
por questões de segurança o 
horário e local do encontro 
não foram divulgados.

“Nosso intuito é ter uma 
política efetiva de proteção 
dos direitos humanos dos po-
vos indígenas, atuando na se-
gurança e na defesa daqueles 
territórios oprimidos por in-
teresses antidemocráticos”, 
disse a secretária executiva 
do Ministério dos Direitos 
Humanos e da Cidadania 
(MDHC), Rita Oliveira, que 
integra o grupo. Orientações 
da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) 
emitidas por medidas caute-
lares serão observadas.

Ações
Durante a visita, uma série 

de ações na região serão anun-
ciadas. Uma delas é a inclusão 
de defensores de direitos da 
região no Programa de Prote-
ção aos Defensores de Direitos 
Humanos, Comunicadores 
e Ambientalistas. O governo 
federal também anunciará a 
repactuação com o Executivo 
local para que a parceria do 
Programa de Proteção, que 
termina em 2023, seja renova-
da pelos próximos anos.

“A adequação do progra-
ma às necessidades e seu apri-
moramento também estão em 
nossa pauta”, disse Rita Oli-
veira. A secretária lembrou 
os assassinatos do indigenista 
Bruno Araújo Pereira e do jor-
nalista britânico Dom Phillips 
como exemplos de violações 
de direitos a serem enfrenta-
das para que novas tragédias 
não se propaguem.

Na visita também será 
criado um grupo de trabalho 
responsável por articular a es-
truturação de uma política de 
Estado permanente para os 
defensores de direitos huma-
nos, comunicadores e ambien-
talistas, além dos povos indí-
genas, setores frequentemente 
ameaçados em suas liberda-
des e direitos no Amazonas.

“Ao longo de 180 dias, 
atuaremos para que um pro-
grama nacional seja criado 
e tenha a sensibilidade dos 
agentes do Legislativo a fim 
de que nossos esforços, com a 
participação social, sejam con-
cretizados”, disse Rita Olivei-
ra. A secretária disse ainda 
que um representante da Se-
cretaria Nacional de Promo-
ção e Defesa dos Direitos Hu-
manos seguirá na região para 
elaborar um plano de ação que 
oriente iniciativas específicas 
em proteção de pessoas amea-
çadas ou alvos de ataques.

Além do ministério, tam-
bém integram a comitiva fe-
deral os ministérios dos Po-
vos Indígenas; da Saúde; do 
Meio Ambiente e da Mudan-
ça Climática; da Justiça e Se-
gurança Pública, incluindo a 
Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai); Polícia Fe-
deral; a Polícia Rodoviária 
Federal; a Força Nacional; o 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) e o 
Ministério Público Federal.

O ministro dos Direitos Hu-
manos e da Cidadania, Silvio 
Almeida, destacou, ontem, a 
importância de uma Política Na-
cional de Direitos Humanos, ao 
comentar as denúncias de traba-
lho análogo à escravidão em vi-
nícolas no Sul do país.

“O caso dos trabalhadores 
resgatados em situação seme-
lhante à de escravo em Bento 
Gonçalves, no Rio Grande do 
Sul, mostra a necessidade de 
uma Política Nacional de Direi-
tos Humanos”, disse ele em Ge-
nebra, na Suíça, onde participa 
da 52ª sessão do Conselho de Di-
reitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O ministro disse ainda que 
solicitou a convocação de uma 
reunião extraordinária da Co-
missão Nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo (Conatrae).

“Diante das graves denún-
cias dos últimos dias, eu soli-
citei a imediata convocação de 

uma reunião extraordinária da 
Comissão Nacional de Erradi-
cação do Trabalho Escravo, a Co-
natrae, para que nós articulemos 
as ações que possam e que deve-
rão ser tomadas nos casos, como 
exigir a apuração na esfera crimi-
nal, na esfera trabalhista.”

Segundo Silvio Almeida, um 
procedimento administrativo 
está sendo instaurado, e os tra-
balhadores resgatados estão re-
cebendo apoio do governo.

“Determinei à Coordenação-
Geral de Combate ao Trabalho 
Escravo do ministério a instau-
ração de um procedimento ad-
ministrativo a fim de que nós 
possamos tomar as providências 
necessárias para a proteção des-
ses trabalhadores, bem como fa-
zer as interlocuções necessárias 
com os órgãos envolvidos para 
implementar fiscalização e sa-
ber, também, qual o estado des-
sa questão na região. De forma 
mais ampla, eu determinei tam-
bém à secretária Nacional de 
Proteção e Promoção dos Direi-

Na ONU, Silvio Almeida destaca política de Direitos Humanos
trabalho escravo

Agência Brasil tos Humanos, Isadora Brandão, 
que trace um diagnóstico acerca 
do estado da política nacional de 
erradicação do Trabalho Escra-
vo no Brasil, porque certamente 
não se trata de um caso isolado, 
sabendo como se dão as relações 
de trabalho em nosso país”.

A maioria dos 207 trabalha-
dores resgatados nas vinícolas 

Aurora, Salton e na cooperativa 
Garibaldi é procedente de mu-
nicípios da Bahia.

O Ministério Público do Tra-
balho do Rio Grande do Sul in-
formou que os trabalhadores já 
receberam parte das suas verbas 
rescisórias; e, com exceção de 12 
deles, já retornaram para o esta-
do de origem.

Entenda o caso
Na noite da última quarta-fei-

ra (22), uma ação conjunta entre a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Federal (PF) e Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) 
resgatou os 207 trabalhadores 
que enfrentavam condições de 
trabalho degradantes em Ben-
to Gonçalves, na Serra Gaúcha.

O resgate ocorreu depois 
que três trabalhadores que fu-
giram do local contactaram a 
PRF, em Caxias do Sul, e fize-
ram a denúncia. Os trabalha-
dores, que foram atraídos pela 
promessa de salário de R$ 3 mil, 
relataram enfrentar atrasos nos 
pagamentos dos salários, vio-
lência física, longas jornadas de 
trabalho e oferta de alimentos 
estragados. Eles relataram ain-
da que, desde que chegaram, no 
início do mês, eram coagidos a 
permanecer no local sob pena 
de pagar multa por quebra do 
contrato de trabalho. Na ação 
da semana passada, a PF pren-
deu um empresário baiano res-
ponsável pela empresa. Ele foi 
encaminhado para o presídio 
de Bento Gonçalves.

Em nota, as vinícolas disse-
ram que desconheciam as ir-
regularidades praticadas con-
tra os trabalhadores recrutados 
pela terceirizada Oliveira & San-
tana, prestadora de serviço das 
vinícolas.Ministro brasileiro participou de sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU

n 

Almeida 
solicitou 
uma reunião 
extraordinária 
da Comissão 
Nacional de 
Erradicação 
do Trabalho 
Escravo para 
tratar de crimes 
em Bento 
Gonçalves

A Terra Indígena (TI) Vale 
do Javari ganhou foco após o 
assassinato brutal do indige-
nista Bruno Pereira, também 
servidor da então Fundação 
Nacional do Índio (Funai), e 
do jornalista britânico Dom 
Phillips, correspondente do 
jornal britânico The Guar-
dian, em junho de 2022. Entre 
o movimento indígena e an-
tropólogos, o nome da região 
já havia se tornado referência 
muito antes, por ter a maior 
concentração de indígenas 
isolados do mundo e ser are-
na de disputas de poder. 

O território fica localizado 
nos municípios de Atalaia do 
Norte e Guajará, no oeste do 

estado do Amazonas. Os po-
vos indígenas que vivem na 
região nem sempre convive-
ram com a violência, e o que 
evitou isso foi a proteção de 
órgãos públicos, conta Elie-
sio Marubo, procurador ju-
rídico da União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari 
(Univaja).

“Por volta do fim de 2009, 
a Polícia Federal (PF) traba-
lhava com uma equipe de in-
teligência do Ibama [Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis]. Atuavam muito na 
região. Foi uma época de paz, 
por muitos anos”, lembra

Eliesio conta também que, 
embora tenha havido sosse-
go em outra época, no perío-
do que antecedeu o homicídio 

de Dom e Bruno, uma tensão 
pairava no ar. “Havia um cli-
ma de hostilidade, por conta 
dos trabalhos que a Univaja 
já vinha fazendo, e culminou 
com o aumento dessa hos-
tilidade e da criminalidade 
na região. Ou seja, mais inte-
resses. E ele [Bruno] era uma 
pedra de tropeço”, diz o pro-
curador.

Hoje, uma comitiva de 
primeiro e segundo escalão 
do governo inicia força-tarefa 
no território, a fim de restabe-
lecer a sensação de guarida e 
cooperação entre o Poder Pú-
blico e os povos que habitam 
o local. Participam do grupo 
representantes dos ministé-
rios dos Povos Indígenas, da 
Justiça e Segurança Pública, 
dos Direitos Humanos e Ci-

dadania, além da Fundação 
Nacional dos Povos Indíge-
nas (Funai) e da Secretaria Es-
pecial de Saúde Indígena (Se-
sai). Também confirmaram 
presença o Ibama, a PF, a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 
a Força Nacional e o Minis-
tério Público Federal (MPF).

A maior parte da TI Vale 
do Javari fica em Atalaia do 
Norte (AM). A Agência Bra-
sil quis saber de Eliesio o que 
considera estratégico para o 
combate aos crimes na região. 
“Acho que a criação de uma 
base em Atalaia do Norte é 
mais eficaz do que eles [agen-
tes das forças de segurança e 
fiscalização ambiental] fica-
rem em Tabatinga, porque 
são muitos quilômetros de 
distância. 

Presença do Estado garantiu paz por anos
Letycia Bond 

gência Brasil

Entre o movimento indígena e 
antropólogos, o nome da região 
já havia se tornado referência 

muito antes, por ter a maior 
concentração de indígenas 

isolados do mundo e ser arena 
de disputas de poder 
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Foto: Divulgação PF

“A adequação do 
programa às 
necessidades 
e seu 
aprimoramento 
também estão 
em nossa 
pauta

Rita Oliveira

Foto: Violaine Martins/ONU



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2023      21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Botafogo, Campinense e Treze vivem situação dramática na última rodada que vai apontar os semifinalistas

Grandes ameaçados de eliminação
paraibano de 2023

O Campeonato Pa-
raibano de 2023 
chega a sua últi-
ma rodada com 

apenas uma equipe já ga-
rantida nas semifinais e uma 
possibilidade real que amea-
ça o chamado “Trio de Fer-
ro”. É que ao fim desta pri-
meira fase classificatória, 
um ou até mesmo dois dos 
três maiores campeões es-
taduais (Botafogo, Campi-
nense e Treze) podem ficar 
de fora da próxima fase da 
competição. 

Passadas oito rodadas, 
o Sousa é a única equipe já 
garantida na fase semifinal 
e na última rodada vai de-
fender a liderança para ga-
rantir o direito de disputar 
o segundo jogo como man-
dante na semifinal, além de 
uma possível final com a se-
gunda partida disputada no 
Estádio Marizão, em Sousa.

Nesta última rodada, cin-
co equipes vão brigar pelas 
últimas três vagas. Nacio-
nal, São Paulo Crystal, Tre-
ze, Botafogo e Campinense. 
As ameaças reais de duas das 
três equipes do “Trio de Fer-
ro” ficarem de fora da próxi-
ma fase da competição tor-

nam os seus respectivos jogos  
verdadeiras decisões.

O Treze é entre os três clu-
bes o que vive uma situação 
menos desconfortável e de-
pende apenas de si. O Galo 
venceu três, empatou três e 
perdeu duas, das oito parti-
das que disputou na compe-
tição. Se vencer a Queima-
dense, garante presença na 
próxima fase, volta a disputar 
uma semifinal de Campeona-
to Paraibano após duas tem-
poradas e segue vivo na luta 
por vagas nas principais com-
petições regionais e nacionais 
na temporada de 2024.

“Ainda não conquistamos 
nada. Vamos ter um bom tem-
po para treinar e nos preparar 
para o último confronto. Tra-
çamos uma meta de chegar-
mos a esse momento da com-
petição com chances reais de 
avançarmos e conseguirmos 
cumprir o objetivo. Depende-
mos somente de nossas forças 
para conseguirmos a classifi-
cação e contra a Queimaden-

se vamos dar o máximo para 
buscarmos o avanço à pró-
xima fase”, disse o treinador, 
Willian de Mattia.

Atual bicampeão paraiba-
no, o Campinense  viu o ri-
val ficar de fora da disputa 
das principais competições 
regionais e nacionais nas últi-
mas duas temporadas. Agora 
é o próprio clube quem corre 
o risco de vivenciar o mes-
mo cenário do rival alvinegro 
em 2024.

O rubro-negro é quem 
vive a situação mais delica-
da quando o assunto é classi-
ficação. A equipe comanda-
da por Leston Júnior soma 11 
pontos, perdeu apenas uma 
e venceu duas, mas empa-
tou cinco partidas e com isso, 
tem grandes chances de ficar 
de fora da semifinal após 18 
anos. A Raposa terá de ven-
cer o já rebaixado Auto Es-
porte, em João Pessoa, e ain-
da torcer por tropeços de pelo 
menos dois dos quatro con-
correntes, para permanecer 

na briga pelo tricampeonato.
O Botafogo é a única equi-

pe invicta na competição. No 
entanto, é também a equipe 
que mais empatou, seis no to-
tal, conseguindo apenas duas 
vitórias nas oito partidas que 
disputou. Campanha que faz 
o clube definir a sua situação 
num confronto direto contra 
o Nacional, em Patos. 

O Belo também não vive 
uma situação confortável, pois 
terá de vencer o Canário, para 
não amargar uma eliminação 
na primeira fase, algo que não 
acontece desde 2009.

Além dos jogos envolven-
do as equipes do “Trio de Fer-
ro”, o Sousa recebe o CSP no 
Estádio Marizão e joga para 
defender a 1a colocação. Já o 
São Paulo Crystal joga por vi-
tória contra o Serra Branca, no 
Estádio Carneirão, em Cruz 
do Espírito Santo, para carim-
bar a sua classificação. Todas 
as partidas da última rodada 
da fase classificatória ainda 
terão datas e horários confir-

mados pela Federação Parai-
bana de Futebol (FPF-PB).

Copa do Brasil
Em meio à indefinição na 

disputa do Campeonato Pa-
raibano, o Campinense dá se-
quência ao calendário da tem-
porada e já pensa na disputa 
da Copa do Brasil. Amanhã, o 
clube enfrenta o Grêmio-RS, 
a partir das 20h, no estádio 
Mané Garrincha, em Brasí-
lia-DF, em confronto válido 
pela primeira fase da compe-
tição nacional. O clube rece-
beu R$ 350 mil para mudar o 
local da partida.

O elenco rubro-negro em-
barcou, ontem, com destino 
a capital federal. De acordo 
com programação determina-
da pelo departamento de fu-
tebol do clube e divulgada via 
assessoria de imprensa, hoje à 
tarde, os comandados de Les-
ton Júnior realizam o seu últi-
mo treino preparatório, antes 
de enfrentar os gaúchos na es-
treia da Copa do Brasil.

O Botafogo tem no meio 
desta semana a partida que 
vai marcar a sua estreia na 
1ª fase da Copa do Brasil de 
2023. A equipe paraibana 
jogará como visitante, con-
tra o Águia-PA, na próxima 
quinta-feira (02), a partir das 
16h, no Estádio  Zinho de 
Oliveira, em Marabá - PA.

Como prevê o regula-
mento nesta primeira fase 
da competição, o confronto 
acontece em jogo único com 
mando de campo do time 
com menor pontuação no 
ranking da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
onde o empate classifica o 
time visitante. Dessa for-
ma, o alvinegro volta com a 
classificação garantida para 
segunda fase em caso de 
igualdade e ainda embol-
sa a quantia de R$ 900 mil.

O alvinegro faz uma 

campanha irregular na dis-
puta do Campeonato Parai-
bano, e na competição, vai 
definir a sua situação con-
tra o Nacional, em Patos, 
na última rodada da fase 
classificatória da 1ª fase. 
Portanto, o clube vê nes-
sas duas partidas a opor-
tunidade de um divisor de 
águas para tentar alavancar 
na temporada.

“A classificação na Copa 
Brasil é importante tanto na 
questão financeira como es-
portiva, pois ela vai nos ga-
rantir uma receita capaz 
de planejar melhor o elen-
co para disputa do Brasilei-
rão da Série C, bem como, a 
confiança para a sequência 
na disputa do Campeonato 
Paraibano. Nos resta rever-
ter essa situação em resul-
tados e colocar o Botafogo 
no patamar que o clube me-
rece”, pontuou o treinador, 
Francisco Diá.

O alvinegro da estrela 

vermelha embarcou na ma-
drugada de hoje, com des-
tino a Brasília-DF. Na parte 
da tarde faz um trabalho fí-
sico no hotel, amanhã pela 

manhã realiza trabalhos no 
Centro de Treinamento do 
Brasiliense-DF e tem em-
barque agendado às 21h30 
para Marabá-PA, com che-

gada prevista por volta das 
23h.  O retorno para João 
Pessoa está previsto para a 
sexta, às 6h. O time paraense 
faz boa campanha no Cam-

peonato Estadual e nos qua-
tro jogos realizado tem duas 
vitórias, um empate e uma 
derrota, sendo o segundo co-
locado do Grupo B.

O Clássico dos Maiorais terminou empatado sem gols e deixou a Raposa em situação bem mais complicada; já o Botafogo empatou com gols diante do São Paulo e segue também ameaçado

Foto: Cristiano Santos/BotafogoFoto: Daniel Vierra/Treze

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Botafogo volta as suas atenções para a Copa do Brasil
estreia no pará

Jogadores do Águia do Marabá/PA, que na próxima quinta-feira vão enfrentar o Botafogo-PB pela primeira fase da Copa do Brasil

Foto: Instagram @aguiademarabafcoficial

“Ainda não 
conquistamos 
nada. Vamos 
ter um bom 
tempo para 
treinar e nos 
preparar 
para o último 
confronto

Willian de Mattia
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O Botafogo passou mais de uma semana 
apenas treinando, para corrigir os erros 
apresentados durante o Campeonato 

Paraibano e para entrosar os reforços. Parte da 
torcida estava animada e compareceu em um 
bom número ao Almeidão, para o jogo decisivo 
contra o São Paulo Crystal. Agora vai, diziam os 
botafoguenses, mas não foi. O time precisando da 
vitória entrou em campo com três zagueiros, mais 
dois volantes de combate e apenas um atacante. 
Para o bom entendedor, isso nunca será uma 
escalação ofensiva, para ganhar o jogo. 

Aconteceu o que eu esperava, uma péssima 
exibição e um único ataque construído, que 
acabou com o atacante Tiago Reis cabeceando 
para fora, cara a cara com o goleiro. Para 
completar, a zaga e o goleiro voltaram a falhar 
feio, dando um gol de presente ao Tricolor de 
Cruz do Espírito Santo. Foi o bastante para que 
o torcedor, que acreditava e compareceu ao 
Almeidão, começasse a vaiar o time.

O técnico Francisco Diá demorou um primeiro 
tempo inteiro para reconhecer que aquela 
escalação e principalmente aquele esquema 
tático, nunca venceria o São Paulo Crystal, que 
administrava o jogo com tranquilidade. Mas no 
segundo tempo ele começou a mudar o time e 
a forma de jogar e aí foi outro jogo. O Botafogo, 
então, empurrou o adversário para o seu campo e 
criou inúmeras oportunidades de gol. Até que em 
uma delas, conseguiu o empate. A virada parecia 
questão de minutos, mas não veio, e o time acabou 
amargando mais um empate dentro de casa. Aliás, 
o sexto em oito jogos. 

Com apenas duas vitórias, até aqui no 
campeonato, o Belo mostrou que tem um dos piores 
elencos que já vi jogar no clube. Nem mesmo os 
times considerados pequenos, com muito menos 
investimento, respeitam mais o clube, pode ser 
dentro ou fora de casa. O Botafogo joga apenas com 
a tradição, e o peso de sua camisa, e isso só não 
ganha mais jogo. Agora, vamos para a matemática 
e o torcedor apela por uma vitória contra o Nacional, 
dentro de Patos. No futebol tudo é possível, mas dá 
para imaginar o time atual ganhar do canário lá no 
Sertão? Antes, porém, o Belo vai a Marabá, no Pará, 
para enfrentar o Grêmio local, na estreia na Copa 
do Brasil. Em outros tempos, diria que era favorito, 
mas hoje, com o futebol que vem jogando, não me 
atrevo a dar um palpite.

Campinense
Pior que o Belo está a Raposa. Mesmo com o 

dinheiro da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, 
anda dando vexame e praticamente está fora 
das semifinais. O que representa também estar 
fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil do 
próximo ano, e pior, não ter calendário no segundo 
semestre, caso não fique entre as quatro melhores 
equipes da Série D, este ano.

Os torcedores mais apaixonados dizem que 
o clube preferiu priorizar a Copa do Nordeste, 
esquecendo o campeonato estadual. Mas como 
explicar então a péssima campanha também 
na competição regional, onde é uma das piores 
equipes? Os raposeiros não são burros e viram 
o time não ter forças para vencer o maior rival, 
no clássico dos maiorais, mesmo tendo poupado 
jogadores na última partida da Copa do Nordeste. 
Só a vitória interessava ao clube, e por muito 
pouco, não saiu de campo derrotado. 

Agora terá pela frente o rebaixado Auto 
Esporte para vencer. Mas esta vitória tem tudo 
para não valer de nada, na luta para chegar às 
semifinais. Isto porque a Raposa precisa de uma 
combinação de resultados que só um matemático 
consegue explicar. Para mim, a Raposa está 
fora e merece mesmo estar, pelo futebol que 
apresentou no Campeonato Paraibano. Uma 
vergonha para sua imensa torcida, que já não 
tem nenhuma motivação para acompanhar a 
estreia na Copa do Brasil, neste meio de semana, 
contra o poderoso Grêmio, em Brasília.

Mais uma decepção 
do Belo e do 
Campinense

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Acontece no próximo sá-
bado, 4, no Ginásio 1 da Vila 
Olímpica Parahyba, a seletiva 
estadual para o Campeona-
to Brasileiro Regional de Judô, 
que será realizado em Natal, 
no Rio Grande do Norte nos 
dias 1 e 2 de abril. A competi-
ção local deve reunir cerca de 
300 judocas das mais diversas 
cidades paraibanas. 

“A seletiva estadual é o 
pontapé inicial para os cam-
peonatos nacionais, já que ele 
vale pontos para o ranking e 
para formar a seleção que de-
fenderá a Paraíba e esses pon-
tos são fundamentais para os 
atletas”, destacou o técnico e 
coordenador da Seleção Parai-
bana de Judô, João Neto. 

Ao todo disputam cinco 
classes de idade: Sub 13, Sub 15, 
Sub 18, Sub 21 e Sênior. Segun-
do o regulamento, a federação 
poderá levar 16 atletas de cada 
classe, sendo oito no masculi-
no e oito no feminino. Exceção 
para a categoria sênior que se-
leciona 14 atletas divididos en-
tre homens e mulheres. 

A equipe Yoshi, de Cam-
pina Grande, que tem 16 anos 
de tradição na modalidade, 
está trazendo 20 judocas para 
a competição e acredita ter 
chances reais de conquistar 
vaga para o regional. “Pri-
meira competição do ano, 
sendo considerada a princi-
pal porque abre portas para 
as demais. Então os nossos 
atletas estão bem motivados, 
querendo muito participar 
para que credencie eles para 
as demais disputas que virão 
durante o ano”, afirmou Usiel 
Vale Neto, responsável pela 

No próximo sábado, os judocas paraibanos vão entrar em ação em ginásio da Vila Olímpica
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equipe campinense. 
Luciano Correia, respon-

sável pela região que contem-
pla o município de Sumé, está 
animado com a competição e 
pretende superar as marcas 
da última competição. “Esta-
remos representando a região 
do Cariri. Desde 2012 trabalha-
mos para fortalecer nosso es-
porte na região. Na seletiva do 
ano passado tivemos 14 atle-

tas classificados para o cam-
peonato brasileiro região II e 
no brasileiro tivemos três vi-
ce-campeões e duas medalhas 
de bronze. Nossa expectativa é 
superar essas medalhas do ano 
passado e conseguir uma me-
dalha de campeão”. 

As disputas começam às 
9h. Expectativa de ginásio lo-
tado e muita torcida, já que o 
campeonato é a porta de en-

trada para as competições na-
cionais, como reforçou João 
Neto. “As expectativas são das 
melhores, pois nossos atletas 
vêm treinando desde os pri-
meiros dias do ano. Nossos 
judocas vêm super motiva-
dos, pois com o retorno do in-
centivo do Bolsa Esporte cada 
atleta tem agora a oportunida-
de de através do seu esforço e 
resultado ser contemplado”.

Já estão abertas as  inscri-
ções para o XVII Campeo-
nato Paraibano de Orienta-
ção, que acontece em João 
Pessoa, no dia 26 de março. 
Ao todo são esperados cerca 
de 180 atletas de vários esta-
dos nordestinos, com desta-
que para Pernambuco e Rio 
Grande do Norte, sendo a 
maior parte formada pela 
equipe paraibana. Segun-
do a Federação de Orienta-
ção da Paraíba (Fop) pelo 
menos 130 competidores da 
Paraíba devem participar da 
competição que será dividi-
da em quatro etapas. As ins-
crições podem ser feitas até 
17 de março pelo https://fop.
org.br/evento/1141

Serão 29 categorias para 
homens e 29 para mulheres 
contando ainda com a cate-
goria "Duplas" para inclusão 
de novos atletas. Todas as ca-
tegorias contam ainda com  
distribuição em quatro graus 
de dificuldade, são elas: No-
vato - categoria muito fácil- 
para iniciantes; Bravo - cate-
goria fácil- para atletas recém 
saídos da Novato; Alfa - difí-
cil -para atletas experientes e 
Elite - muito difícil- para atle-
tas preparados fisicamente e 
tecnicamente.

“Nossa expectativa para 
o Estadual deste ano é a me-

Inscrições estão abertas para o Paraibano
orientação

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.org.br

lhor possível. Iniciaremos o 
ano correndo em João Pes-
soa e não poderíamos es-
colher um cenário melhor, 
nossa capital com toda sua 
exuberante beleza natural”, 
iniciou Denis Henrique Mar-
tins, presidente da Fop. 

O entrevistado adiantou 
ainda que a primeira etapa do 
paraibano será responsável 
por proporcionar experiên-
cias das mais diversas pos-
síveis para os competidores, 
independente da categoria. 
“Será uma etapa que vai exi-
gir o uso de muita técnica das 
categorias Elite e Alfa, e tam-
bém, proporcionar aos atle-

tas Bravo e Novato uma ex-
periência inesquecível”.

Potiguar
Nove atletas da Paraíba 

conquistaram o primeiro lu-
gar na primeira etapa do XI 
Circuito Potiguar de Orien-
tação, que ocorreu no último 
domingo, 26, em Tibau do Sul. 
Ao todo 45 atletas representa-
ram a Federação de Orienta-
ção da Paraíba nas várias ca-
tegorias disputadas. 

Denis Henrique Martins 
está otimista em relação ao 
desempenho da equipe. “A 
Fop está muito bem repre-
sentada no estadual do Rio 

Grande do Norte. Temos 
bons atletas em várias cate-
gorias com chances de serem 
consagrados campeões ao fi-
nal da temporada”.

Roberto Guedes é um de-
les. O atleta, que pratica cor-
rida de orientação há cinco 
anos, venceu a primeira eta-
pa na categoria H55B (ho-
mem 55 anos bravo) e na oca-
sião também foi premiado 
por ter sido campeão invicto 
da competição no ano passa-
do. “Na ocasião houve tam-
bém a premiação do circuito 
2022, onde venci na mesma 
categoria. Treino para repe-
tir o feito em 2023”.

Competição impõe diversas dificuldades aos atletas durante todo o percurso
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Competição visa definir os atletas paraibanos que vão participar do Campeonato Brasileiro Regional, em Natal

Seletiva de judô na Vila Olímpica
300 judocas
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Independiente del Valle joga pelo empate após ter vencido no Equador por 1 a 0; partida acontece, hoje, no Maracanã

Fla tenta evitar terceira frustração
recopa sul-americana

Curtas

Brasil conhece adversários
no Sul-Americano Sub-17

A Conmebol sorteou os grupos do Sul-Americano 
Sub-17 que será disputado no Equador. O Brasil está 
no grupo A, ao lado dos donos da casa e também 
das seleções de Chile, Colômbia e Uruguai. O torneio 
de futebol tem início no dia 30 de março e se encerra 
no dia 23 de abril. O formato do Sul-Americano Sub-
17 é o mesmo do Sub-20, torneio que foi disputado 
na Colômbia e teve a Seleção Brasileira como 
campeã. As dez equipes estão divididas em dois 
grupos de cinco. Os três primeiros de cada chave 
avançam para a próxima fase. O Brasil estreia contra 
o Equador em 30 de março, dia de abertura da 
competição. A Seleção Brasileira é a maior campeã 
do Sul-Americano Sub-17 com 12 conquistas. A 
última foi em 2017, ano em que Vinicius Junior foi 
eleito o melhor jogador e também o artilheiro com 7 
gols marcados.

Luan é mais um jogador
a sofrer ataque racista 

O volante Luan, um dos poucos jogadores 
aplaudidos na derrota do São Paulo diante do 
São Bernardo, por 1 a 0, no último sábado, pelo 
Campeonato Paulista, foi alvo de racismo nas redes 
sociais. O próprio jogador denunciou o caso e expôs 
o responsável pelo crime. O jogador foi chamado 
de “macaco” por um usuário que se identifica Victor 
Hugo no Instagram, após lamentar a derrota do 
São Paulo na rede social. Além da ofensa racista, 
o internauta mandou Luan jogar no Íbis, que é 
conhecido como o “pior time do mundo”. Ainda na 
publicação, Luan avisou que o caso não “passará 
batido” Nas redes sociais, o São Paulo deu total 
apoio ao atleta. “O São Paulo repudia firmemente 
o ataque racista direcionado ao atleta Luan em 
sua rede social. Nos solidarizamos com o jogador e 
estaremos ao seu lado”, disse o clube.

No jogo no Equador, o Flamengo teve uma atuação desastrosa e perdeu de 1 a 0 para o Del Valle

Foto: Divulgação/Conmebol

O jejum de gols de En-
drick fez os jogadores do 
Palmeiras, sobretudo os 
mais velhos, aconselharem 
o jovem de 16 anos. Sem 
marcar ainda em 2023, o 
atacante tem recebido dicas 
dos companheiros, como 
revelou o veterano Marcos 
Rocha depois da vitória por 
2 a 1 sobre a Ferroviária.

“É pedir para fazer 
o simples. Acho que nes-
ses momentos difíceis de 
pressão ele tem que fazer o 
simples, tocar rápido, pen-
sar um pouco mais rápido. 
Hoje os adversários já não 
dão muito mole como de-
ram no ano passado para 
ele, todo mundo já chega 
mais firme”, orientou o late-
ral-direito.

“Ele é um jogador mui-
to tranquilo e maduro por 
sua idade. Ele é um joga-
dor muito bem preparado 
para chegar nessa fase da 
sua vida. Com 16 anos, já ter 
sido vendido, ser uma espe-
rança da seleção brasileira”, 
completou.

Contra a Ferroviária, 
Endrick pediu um pênalti 
e teve ao menos duas opor-
tunidades para marcar. Na 
primeira, parou no golei-
ro em finalização rasteira. 
Na segunda, mandou por 
cima arremate da gran-
de área. A joia palmeiren-
se passou em branco nos 
11 jogos que disputou na 
temporada. São 687 minu-
tos sem ir às redes.

Raphael Veiga, artilhei-
ro e maior assistente do Pal-
meiras no ano, com cinco 
gols e cinco assistências, 
têm propriedade para acon-
selhar o garoto. Ele entende 
que a seca é normal, ainda 
mais considerando a pre-
cocidade de Endrick, que 
queimou etapas em toda a 
sua carreira na base por seu 
talento descomunal.

“É normal, o menino 
tem 16 anos. Temos que ter 
paciência. Eu sou um ami-
go dele, converso bastan-
te com ele. Falo para ele que 
tem que ter a cobrança, mas 
uma cobrança saudável”, 
afirmou o meio-campista.

“Ele tem que concentrar 
em desfrutar da partida do 
que ter que fazer as coisas. 
O ter traz uma pressão. Ele 
tem que desfrutar, concen-
tra nos movimentos que 
tem que fazer para che-
gar no gol. Se saiu ou não, 

é consequência. Uma hora 
vai sair”, acredita. Segun-
do Veiga, a pressão é mais 
externa do que do próprio 
jogador. “O Rony quando 
chegou foi a mesma coi-
sa. Hoje vemos que é um 
dos caras que está sempre 
marcando”.

Único invicto do torneio, 
o Palmeiras tem 27 pon-
tos e depende apenas de si 
para terminar com a me-

lhor campanha da primeira 
fase. Basta derrotar o Gua-
rani no próximo domingo 
em Campinas. Se não o fi-
zer, terá de secar o São Ber-
nardo, que será seu adver-
sário nas quartas de final 
- resta definir quem será 
o mandante. O líder geral 
tem a vantagem de jogar 
em casa nas fases finais e 
o líder da chave decide as 
quartas como mandante.

Endrick recebe conselho de companheiros
para encerrar a seca de gols no Palmeiras

sob pressão

Agência Estado

687
Minutos em campo 

na temporada de 2023 
do jovem atacante 

Endrick, do Palmeiras, 
que segue perseguindo 

o seu primeiro gol no 
Campeonato Paulista

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Endrick tem jogado bem, mas ainda não balançou as redes

Djokovic tem 378 semanas 
na liderança, novo recorde

A ATP divulgou um novo ranking nesta segunda-
feira sem muitas modificações, mas valioso e históri-
co para Novak Djokovic Confirmado no topo, o tenis-
ta sérvio completa 378 semanas na liderança e supera 
o recorde com o qual dividia com a alemã Steffi Graf.

“É claro que com o amor e a grande força que vocês 
me deram ao longo dos anos, consegui muitas conquis-
tas fantásticas ao longo da minha carreira”, disse Djo-
kovic em um vídeo para os fãs. “A mais recente é que-
brar o recorde com 378 semanas em primeiro lugar do 
ranking, superando uma das maiores e mais lendários 
tenistas - entre homens e mulheres - que já jogou, Steffi 
Graf. Então Estou lisonjeado, obviamente, e extrema-
mente orgulhoso e feliz por esta conquista.”

O tenista de 35 anos já detinha o recorde de mais 
semanas como número 1 na história do ranking da 
ATP, criado em 1973, ao ultrapassar a marca de Roger 
Federer de 310 semanas em março de 2021. Atualmen-
te com 6.980 pontos, ele havia retomado o primeiro lu-
gar do espanhol Carlos Alcaraz (perdeu a posição em 
junho de 2022) no mês passado ao conquistar o 10º tí-
tulo do Aberto da Austrália.

Djokovic também é quem mais liderou o ran-
king de maneira consecutiva. Foram 122 semanas 
consecutivas na ponta entre 7 de julho de 2014 e 6 
de novembro de 2016. 
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O sérvio segue colecionando recordes em sua carreira

A terça-feira, dia 28 de 
fevereiro, pode ficar marca-
da por uma mais uma frus-
tração do Flamengo na tem-
porada de 2023, depois do 
péssimo desempenho no 
Mundial de Clubes e, antes, a 
perda da Supercopa do Bra-
sil para o Palmeiras. O time 
comandando pelo português 
Vítor Pereira entra em cam-
po, a partir das 21h30, no 
Maracanã, com o objetivo de 
vencer o Independiente del 
Valle, do Equador, por uma 
difereção superior a um gol 
ou mesmo uma vitória sim-
ples para buscar o título da 
Recopa Sul-Americana nas 
penalidades máximas. Der-
rotado por 1 a 0 no jogo em 
solo equatoriano, o Flamen-
go segue preocupando o seu 
mais exigente torcedor, acos-
tumado a comemorar títulos 
desde 2019 quando teve iní-
cio a era dourada que se es-
tendeu até o final de 2022 e 
aí se contabiliza duas Liber-
tadores, uma Copa do Brasil, 
uma Recopa Sul-America-
na, duas Supercopa do Bra-
sil, além de  um tricampeo-
nato carioca.

O ano de 2023 está só no 
começo e a equipe já despe-
diçou duas oportunidades 
de ir ao lugar mais alto do 
pódio. A situação do técnico 
Vítor Pereira não é das me-
lhores, vindo das arquiban-
cadas e dos bastidores, mas 
a diretoria  não pretende, se 
houver mais uma perda de 

título o colocar para fora. Se-
gue muito prestigiado.

Desde 2019, o Flamengo 
disputou no Maracanã 21 
partidas eliminatórias de Li-
bertadores, Recopa Sul-A-

mericana e Copa do Brasil. 
Foram 15 vitórias, quatro em-
pates e apenas duas derro-
tas. Ou seja, mesmo quando 
o jogo é de vida ou morte, o 
desempenho do time se man-

tém alto no estádio. Resta sa-
ber se os jogadores vão mos-
trar disposição e futebol para 
buscar o título porque as úl-
timas atuações têm sido de-
sanimadoras.
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468 — Papa Hilário

1935 — Chiquinha Gonzaga, compositora 

brasileira

1989 — Aurélio Buarque de Holanda, 

lexicógrafo, filólogo e ensaísta brasileiro

2021 — Marcílio Tavares de Melo, empresário (PB)

Mortes na História

Obituário
Sônia Videres Cassimiro
19/2/2023 – Aos 81 anos, em João 
Pessoa (PB). Defensora pública que se 
aposentou no ano de 2012, após 36 anos 
de serviços prestados à Defensoria e à 
assistência judiciária do estado.

Foto: Reprodução

Maria José Martins
(Dona Maria do Parque das Pedras)
25/2/2023 – Aos 65 anos. Empresária 
era proprietária de um restaurante na 
cidade de Pocinhos (PB). Foi sepultada 
no município de Cuité (PB).

Foto: Agência ALPB

Alexandre Galdino da Silva
23/2/2023 – Na PE-275, entre as cidades 
de Tuparetama e São José do Egito, em 
Pernambuco, em acidente de trânsito. 
Paraibano morreu após bater sua 
motocicleta em um carro. Ele morava na 
cidade de Amparo, no Cariri paraibano, 
e trabalhava na área de construção civil.

Foto: Reprodução

Eduardo Teixeira de Brito
(Dudu Maringá)
25/2/2023 – Aos 32 anos, nas 
proximidades do Sítio Mofumbo, na BR-
230, entre Pombal e São Domingos, no 
Sertão paraibano. Empresário morreu 
carbonizado após estouro do pneu do 
seu caminhão-tanque (com 15 mil litros de combustível). 
O veículo tombou e pegou fogo. Era natural de Pombal .

Foto: Blog do Levi

Gilvan de Alcântara Gusmão
24/2/2023 – Aos 75 anos, em Campina 
Grande (PB), de infarto. Defensor público 
que atuou na assistência judiciária do 
estado e Defensoria Pública por 40 anos 
e se aposentou compulsoriamente no 
final do ano passado, quando respondia 
pela 2ª Vara Cível de Campina Grande.

Foto: Reprodução

Maurício Souza Leite e
João Cláudio Pereira Pedrosa
25/2/2023 – Na zona rural de 
Sousa (PB). Os dois estariam 
praticando assaltos na região 
de Nazarezinho (PB) e teriam 
trocado tiros com a polícia.

Foto: Reprodução

Aforismo

“Nas mandíbulas da morte,/ Na 
boca do inferno.”

Alfred Tennyson
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Há 44 anos, moradora de Rio Tinto preserva e arquiva em álbuns centenas de “lembrancinhas” de missas do sétimo dia

Uma colecionadora de santinhos
CONSIDERAÇÃO AOS MORTOS

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com’

Em 29 de setembro de 
1978, Maria Generosa da 
Conceição, de 109 anos, 
morreu. Uma semana de-
pois, a família de Maria 
encomendou uma missa 
do sétimo dia em home-
nagem a ela. Ao final da 
celebração, distribuíram 
para cada uma das pes-
soas presentes um san-
tinho de luto como lem-
brança da cerimônia. À 
época, a bisneta de Maria, 
Rosângela Santana, tinha 
apenas 12 anos, mas já en-
tendia que aquele peque-
no pedaço de papel era a 
última memória física que 
teria da bisavó. E foi en-
tão que Rosângela decidiu 
guardar o santinho com 
todo o cuidado do mun-
do, tal qual as coisas de 
grande valor merecem.

Depois da morte da bi-
savó, alguma coisa mu-
dou em Rosângela. Em al-
gum momento entre o fim 
da missa e o retorno para 
casa, a menina percebeu 
que quase ninguém tem 
alguma consideração por 
santinhos do sétimo dia. 
Pelo contrário, ao sair da 
missa, grande parte das 
pessoas joga as pagelas 
(santinhos) fora, sem ne-
nhum respeito pela repre-
sentação do que a pessoa 
fora em vida. Então, ciente 
de que era incapaz de sen-
tir tamanho desdém pelas 
“lembrancinhas”, Rosân-
gela resolveu que, da ma-

neira que pudesse, muda-
ria essa história. E, pelo 
menos na cidade de Rio 
Tinto, a mais de 44 quilô-
metros de João Pessoa, a 
história mudou, pelo me-
nos para Rosângela.

Desde que Rosa, como 
é chamada por todos, 
guardou seu pr imei-
ro santinho de luto, já se 
passaram 44 anos. De lá 
para cá, a coleção só au-
mentou. Hoje já são 530 
exemplares arquivados 
em álbuns de fotos e inú-
meros outros ainda não 
catalogados.

Dentre os pouco mais 
de 24 mil habitantes de 
Rio Tinto, cidade onde 
Rosa mora, muitos já sa-
bem do hábito peculiar 
da auxiliar de serviços ge-
rais. Quem não a conhe-
ce pessoalmente, pelo 
menos já ouviu falar. E é 
assim que a coleção cresce 
a cada dia.

Além do vizinho, Dido, 
que faz questão de ir às 
missas quando a repre-
sentante oficial da coleção 
não pode ir, Rosa recebe 
ainda os santinhos de ou-
tros transeuntes que colo-
cam as pagelas por baixo 
da porta de sua casa. E até 
mesmo o santinho de Pa-
dre Léo, sacerdote minei-
ro da Canção Nova que 
morreu em São Paulo, em 
meados de 2007, já chegou 
às mãos da “arquivista”.

“Eu tenho muito cui-
dado com todos os san-
tinhos que recebo. Nem 
sempre vou às missas do 

sétimo dia, mas tem gen-
te que sabe que eu guar-
do e traz para mim. Eu 
penso que não era para 
as pessoas jogarem fora, 
então quem sabe que 
guardo vem deixar aqui 
em casa”, diz Rosa, de 55 
anos, ao lembrar de seus 
ajudantes.

Quando recebe visi-
tas, Rosa mostra seu pro-
fícuo acervo fúnebre. É 
que, para ela, mostrar os 
mortos aos vivos é uma 
oportunidade de relem-
brar suas histórias e hon-
rar sua passagem pela 
terra. Depois, na hora de 
armazenar novamente a 
inusitada coleção, Rosa dá 
preferência para a catalo-
gação familiar. Isto é, san-
tinhos de pessoas da mes-
ma família devem habitar 
páginas próximas dentro 
do álbum.

A prudência de Rosa 
com os santinhos, contu-
do, vai além do armaze-
namento de sua coleção. 
“Guardo com muito ca-
rinho as lembranças dos 
meus irmãozinhos”, diz 
a auxiliar de serviços ge-
rais. Com “lembranças”, 
Rosa não se refere apenas 
ao objeto material, mas 
também às memórias que 
o físico evoca. Ao folhear 
as páginas dos álbuns que 
tem, a mulher revisita as 
histórias de cada peque-
na figura que ali habita, 
do casal que morreu com 
poucas semanas de dife-
rença às pessoas que mor-
reram de causas naturais, 

acidentes, doenças incu-
ráveis e doenças curáveis 
também.

Com todo o cuidado, 
Rosa se recorda da his-
tória de quase todos que 
repousam entre as lu-
vas plásticas dos álbuns. 
Tanto se lembra que se 
tornou referência para 
aqueles que têm conheci-
mento dessa hemeroteca 
diferente. Não são raras 
as vezes em que alguém a 
procura para consultar a 
data de falecimento de al-
guém. E lá se vai Rosa ob-
servar atentamente, pela 

enésima vez, as páginas 
do acervo. “Foi em 6 de 
abril de 2013”, diz a mu-
lher que, com seu arqui-
vo, presta um serviço de 
valor histórico, sanando a 
dúvida do povo. “Espero 
que as pessoas não sejam 
esquecidas”, deseja.

Família Santana
A relação da família rio-

tintense com as pagelas de 
luto vai além da extensa co-
leção de Rosa. A empreen-
dedora Raquel Santana, fi-
lha mais velha da auxiliar 
de serviços gerais, também 
tem nas mãos alguma res-
ponsabilidade com a ma-
nifestação honrosa aos que 
já se foram. Isso porque, 
vez ou outra, os vizinhos a 
procuram para que confec-
cione santinhos para um 
ou outro defunto.

A f i lha mais nova, 
Raiane Santana,  con-
ta que, entre familiares e 
amigos, a coleção de Rosa 
faz sucesso. “Minha tia 
vem aqui e gosta de fo-
lhear todos os álbuns. 

Ela sempre se surpreen-
de ao reconhecer alguém 
no meio dos santinhos”, 
lembra Raiane. A bacha-
rela em Hotelaria conta 
que, ao ver algum rosto 
conhecido, a tia pergun-
ta: “Morreu?”; à medida 
em que sua prima respon-
de: “Se está aí, mãe, é por-
que morreu”, arrancando 
risos de toda a família.

Apesar de saber como 
o acervo começou, Raia-
ne acredita que a cole-
ção aconteceu esponta-
neamente. “Não sei se ela 
teve a intenção de juntar, 
acho que ela guardou. Co-
meçou a juntar, juntar, ia 
morrendo um conhecido, 
uma pessoa querida e ela 
guardava. Em Rio Tinto 
todo mundo se conhece, 
então, quando ela viu, já 
tinha uma coleção. Aí re-
solveu organizar tudo. Foi 
quando começou a colo-
car em álbuns”, constata 
a hoteleira, que credita ao 
senso de responsabilida-
de da mãe a dimensão do 
arquivo funéreo.

Marcos RussoFinitudes

O São Sebastião, localizado no Bairro Muçumago, é o menor dos seis ce-
mitérios públicos mantidos pela Prefeitura de João Pessoa (PMJP). Com 
uma área total de 1.250 metros quadrados, ele tem 206 jazigos perpétuos 

e 70 covas rotativas. Nos últimos anos, passou maior parte do tempo interditado 
e já não realiza novos sepultamentos. Construído em 1951, na administração do 
prefeito Oswaldo Pessoa, ele está abaixo do nível da rua, o que provoca alaga-
mentos nos períodos de chuva. A imagem é do ano de 2011.

Fotos: Arquivo Pessoal
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Maria Rosângela 
e sua coleção 
de santinhos de 
missa do sétimo 
dia, iniciada com 
a “lembrancinha” 
da bisavó, Maria 
Generosa
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de jul-

gamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00006/2023, cujo objeto é 
a aquisição de medicamentos para farmácia básica. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS 
as empresas: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 08.160.290/0001-42, sendo considerada vencedora de vários 
itens com valor de R$ 4.585,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), a empresa ALL-
FAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 31.187.918/0001-15, 
sendo considerada vencedora de vários itens com valor de R$ 189.010,40 (cento e oitenta e nove 
mil, dez reais e quarenta centavos), a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA – CNPJ nº 21.596.736/0001-44, sendo considerada vencedora de vários itens com valor de 
R$ 2.707,00 (dois mil, setecentos e sete reais), a empresa LABJ IMPERIUS PHARMA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 44.577.516/0001-79, sendo considerada vencedora 
de vários itens com valor de R$ 5.147,00 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais). Abre-se vistas 
aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não havendo nenhuma 
manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador de 
despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 27 de Fevereiro de 2023
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00005/2023

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados, vem convocar as empresas ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA 
DE MEDICMAENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,  
MÉDICOS E HOSPITALALARES LTDA, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES E ODONTOLOGICO DEMAIS, JOSÉ NERGINO SOBREIRA DEMAIS, LABJ 
IMPERIUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e ATACAMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, para abertura dos envelopes 
de propostas de preços, oferta de lances verbais e abertura dos envelopes de habilitação, que 
fará realizar, referente a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023. Cuja 
abertura será no dia 07.03.2023 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB. Demais informações no horário das 08:00 às 
12:00 horas. Os envelopes serão abertos com a presença de todos ou de parte dos licitantes, 
ainda não comparecendo nenhum licitante, a Pregoeira e equipe de apoio abrirá os envelopes, 
entendendo pela renuncia dos lances.

Aguiar-PB, 27 de Fevereiro de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00007/2023

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados, vem convocar as empresas ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA 
DE MEDICMAENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,  
MÉDICOS E HOSPITALALARES LTDA, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOS-
PITALARES E ODONTOLOGICO DEMAIS e LABJ IMPERIUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA   para abertura dos envelopes de propostas de preços, oferta de lances 
verbais e abertura dos envelopes de habilitação, que fará realizar, referente a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023. Cuja abertura será no dia 07.03.2023 às 14:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB. Demais 
informações no horário das 08:00 às 12:00 horas. Os envelopes serão abertos com a presença de 
todos ou de parte dos licitantes, ainda não comparecendo nenhum licitante, a Pregoeira e equipe 
de apoio abrirá os envelopes, entendendo pela renuncia dos lances.

Aguiar-PB, 27 de Fevereiro de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de forma parcelada de 
material de construção em geral, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Alcantil 
– PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Março de 2023. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 10 de Março de 2023. 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 refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 27 de Fevereiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de ferramentas, equipamentos, epis 
e materiais diversos, para atender a demanda do Município de Alcantil – PB. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 13 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 
de Março de 2023. 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplal-
cantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 27 de Fevereiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA RUA 
CELESTINA EMILIANO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ALCANTIL – PB, CONFORME CON-
TRATO DE REPASSE 1081410–37/2021– CAIXA E CONVÊNIO 923800/MDR. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
08.008 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08008.15.451.1010.1017 – IMPLANTAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 700 
CONTRATO DE REPASSE MDR 1081410–37/2021, (923800) – CAIXA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00027/2023 - 27.02.23 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI - R$ 494.951,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ALCANTIL – PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE 1082544–81 – CAIXA E CONVÊNIO MDR 928789/2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
08.008 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08008.15.451.1010.1017 – IMPLANTAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 700 
CONTRATO DE REPASSE MDR 928789/2022 – OPERAÇÃO 1082544–81 – CAIXA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00026/2023 - 27.02.23 - APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 266.028,46.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de uma empresa do ramo pertinente 
para aquisição de kit de enxoval para Secretaria de Assistência Social do Município de Araçagi – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 00003/17; 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: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 27 de Fevereiro de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Março de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo das Ruas 
Hailton Nunes da Silva, Av. Dolores Marcena Trecho 01 e Av. Dolores Marcelna Trecho 02 – Zona 
Urbana, localizadas neste município de Araçagi, Contrato de Repasse nº 1079620–52/2021 – Minis-
tério de Desenvolvimento Regional – MDR. 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. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 27 de Fevereiro de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 16 de Março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo 
da Rua Canafistula II – Zona Rural, localizada neste município de Araçagi, Contrato de Repasse nº 
1080822–60/2021 – 922340 – Pavimentação (Rural) – Ministério da Agricultura e pecuária – MAPA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar 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. 
Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 27 de Fevereiro de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em construção civil, para Construção de Creche Municipal 
com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, no Sitio Bonita, Zona Rural de Araçagi/PB, conforme 
Termo de Convenio Nº 110/2022 – Transferências da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 856.898,95.

Araçagi - PB, 27 de Fevereiro de 2023
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00006/2022. OBJETO: Contratação de empresa espe-

cializada em construção civil, para Construção de Creche Municipal com capacidade para 50 
(cinquenta) crianças, no Sitio Bonita, Zona Rural de Araçagi/PB, conforme Termo de Convenio 
Nº 110/2022 – Transferências da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecu-
tivos, 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: Dias Engenharia 
e Locações Eireli - CNPJ 17.421.938/0001-88. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 981514660.

Araçagi - PB, 27 de Fevereiro de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medi-
camentos Psicotrópicos, para atender ao Programa Farmácia Básica deste Município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 10 de Março de 2023. 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 27 de Fevereiro de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Regis-
tro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preços para futura aquisição 
parcelada de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura Municipal 
de Arara. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Março de 2023. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 09 de Março de 2023. 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 refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 23 de Fevereiro de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição de hortifruti-
granjeiros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JTS COMERCIO 
DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 431.155,00.

Araruna - PB, 24 de fevereiro de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Fornecimento de 
peças e realização de serviços mecânicos para reposição das mesmas, destinados a manutenção 
das máquinas pesadas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LMN 
– COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - R$ 110.233,50; PAULO C 
LOPES – ME - R$ 537.508,70.

Araruna - PB, 27 de fevereiro de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Orçamento de 2023 Recursos Próprios do Município de Araru-
na/Outros Recursos 02.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0015.2014 – PNAE 
12.361.0005.2013 – MDE 02.050 – SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESE HUMANO 
08.244.0033.2035 08.244.0033.2058 08.243.0021.2085 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE 10.301.0012.2066 10.301.0012.2072 10.301.0012.2075 10.302.0012.2077 10.302.0012.2086 
Elemento de Despesa: 33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 
00006/2023 - 27.02.23 - JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 159.000,00; Fundo 
Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 10006/2023 - 27.02.23 - JTS COMERCIO DE ALI-
MENTOS EIRELI - R$ 68.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00002/2023

Aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2023, 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 subsi-
diariamente 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 00002/2023 que objetiva o registro de preços para: Registro de preço 
visando a futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros, 
para atender a demanda da administração municipal e demais participantes, 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 MUNICIPAL DE ARARU-
NA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA – CNPJ: 
11.667.845/0001-51 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARUNA – CNPJ: 
16.403.132/0001-02. 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 00002/2023 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do 
referido certame: - JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – CNPJ: 19.560.932/0001-17 - 
Valor: R$ 431.155,00. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA encontra-se disponibilizada em seu inteiro 
teor no Portal Oficial do Município.

Araruna - PB, 24 de fevereiro de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO

DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 4 AO CONTRATO Nº 00014/2019. PARTES: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE AREIAL PB E SKYSOFT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA / CNPJ: 19.500.415/0001-52 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO APLICA-
TIVO E – SUS/PEC – PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO, COM O FORNECIMENTO 
EM COMODATO, DE IMPRESSORAS, TABLETS E DESKTOP/NOTEBOOKS NECESSARIOS 
PARA O LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES BEM COMO CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, 
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS PARA O MINISTERIO DA 
SAÚDE. ESTÃO CONTEMPLADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO O TREINAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NA RESPECTIVA UNIDADE BASICA DE SAUDE – UBS 
– BEM COMO O SUPORTE TECNICO E A DISPONIBILIZAÇÃO EM COMODATO MONTAGEM 
E CONFIGURAÇÃO DE ATE 05 CINCO COMPUTADORES (DESKTOP OU NOTEBOOK – 02 
DUAS IMPRESSORAS E 7 SETE TABLETS PARA LANÇAMENTO DOS DADOS NO e–SUS/PEC, 
FORNECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL, E AINDA A INSTALAÇÃO 
DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 UM SERVIDOR COM ENDEREÇO 
IP VALIDO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS PELA RESPECTIVA UBS.ADITIVO 
PRAZO: DE 12 (DOZE) MESES), começando de 01/03/2023 À 28/02/2024, FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º DA LEI Nº. 8.666/93.

Areial, 28 de fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO

DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AOS CONTRATOS Nº 00026/2022 E Nº 00027/2022. 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL PB E CARLOS PASSOS DA COSTA JÚNIOR / 
CNPJ: 18.369.916/0001-89 E PLANET LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 17.651.770/0001-
05 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. ADITIVO PRAZO: 
DE 12 (DOZE) MESES, começando de 26/02/2023 À 26/02/2024, FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, 
I, § 1º DA LEI Nº. 8.666/93.

 Areial, 24 de fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para realização de exames laboratoriais, em atendimento às necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 3.555/00; 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) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 24 de Fevereiro de 2023
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação de ruas e vias 

deste Município, conforme projeto básico e Convênio 912450/2021 MDR/CAIXA. LICITANTES 
HABILITADOS: AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA; B2 CONSTRUCOES LTDA; 
CONSTRUTORA JEW LTDA; FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI; PACTO CONSTRUCOES 
EIRELI; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI – EPP; SERRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. 
LICITANTES INABILITADOS: AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA; AJCL CONSTRU-
COES EIRELI; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; DK CONSTRUCOES 
EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; HARG EMPREENDIMENTOS, CONS-
TRUCOES E INCORPORACOES LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; 
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 13/03/2023, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Américo, 80 - Centro 
- Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com.

Aroeiras - PB, 05 de Dezembro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para implantação de pavimentação 

em ruas e vias deste Município, conforme projeto básico e Convênio 912483/2021 MDR/CAIXA. 
LICITANTES HABILITADOS: AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA; B2 CONSTRU-
COES LTDA; CONSTRUTORA JEW LTDA; PACTO CONSTRUCOES EIRELI; POLYEFE CONS-
TRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI – EPP; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: 
AJCL CONSTRUCOES EIRELI; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; D K CONS-
TRUCOES EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; URANO CONSTRUCAO CIVIL 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/03/2023, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroei-
ras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 05 de dezembro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA/MAQUINA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS – PB. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 13 de Março 
de 2023. Início da fase de lances: 13:31 horas do dia 13 de Março de 2023. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 
3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 24 de Fevereiro de 2023
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição de Medicamentos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 3MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 3.300,00; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.837,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 246.596,00; 
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 1.278,00; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 85.370,00; FARMAGUEDES COMÉRCIO. 
PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA - R$ 7.371,00; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 11.085,00; MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 
16.075,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. MEDICAMENTOS LTDA - R$ 98.417,00; PJS – 
JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 10.851,04; ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 6.655,00.

Assunção - PB, 27 de Fevereiro de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos de A a Z (Ético, Genérico e Similares), através da oferta 
de maior percentual de desconto sobre a tabela CMED – (Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos) com solicitação diária e entrega imediata. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00001/2023. DOTAÇÃO: De acordo com QDD 2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00017/2023 - 
24.02.23 - A & D COMERCIO DE PRODUTOS FARMÁCEUTICOS LTDA (IDEAL FARMA) Item(s): 
1 - 2 - 3. 1 – R$ 160.000,00 – 10% = R$ 144.000,00. 2 – R$ 30.000,00 – 15% = R$ 25.500,00. 
3 – R$ 10.000,00 – 10% = R$ 9.000,00 Valor: R$ 178.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos; ADJUDICO o seu objeto a: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 
3.300,00; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 20.837,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 246.596,00; EXEMPLARMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 1.278,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - R$ 85.370,00; FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. 
LTDA - R$ 7.371,00; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
11.085,00; MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 16.075,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 98.417,00; PJS – JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 10.851,04; ZAFRA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 6.655,00.

Assunção - PB, 27 de Fevereiro de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, destinados ao atendimento 
de diversos setores da Administração. 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 06/07; 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) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. Edital: https://transpa-
rencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 27 de Fevereiro de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE CARNES, 
FRANGO, EMBUTIDOS E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00007/2023. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 37.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 04.01 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 113.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.0188.2021 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR � PNAE 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 152.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSSOS DE FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 153.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0185.2024 
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 184.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0185.2025 OPERACIONALIZAÇÃO 
DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ–ESCOLA 500 RECURSOS NÃO VINCULA-
DOS DE IMPOSTOS 192.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 552 TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSSOS DE FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR 193.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 196.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 212.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 214.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
13.392.0247.2030 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE LAZER 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 221.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
223.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.01 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 
MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
232.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 274.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 345.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0487.2054 
MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
383.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 384.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.306.0478.2048 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 
A PESSOAS CARENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 358.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 359.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 454.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 455.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.306.0478.2072 MANTER O PROGRAMA DE 
REDUÇÃO DA CARÊNCIA NUTRICIONAL 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RE-
CURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 533.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 534.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTR GRATUITA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00073/2023 - 23.02.23 - ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME - R$ 56.244,00; 
CT Nº 00074/2023 - 23.02.23 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 47.569,00; CT 
Nº 00075/2023 - 23.02.23 - JPS COMERCIO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA - R$ 194.545,00; 
CT Nº 00076/2023 - 23.02.23 - JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 594.376,00; CT Nº 
00077/2023 - 23.02.23 - KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 195.999,50; CT Nº 00078/2023 
- 23.02.23 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 2.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO 
DE PEÇAS POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO 
MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2023. DOTAÇÃO: 
04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 113.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.0188.2022 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 154.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE 
IMPOSTOS 157.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 553 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 
160.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 571.TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES 
A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS 162.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA 
E TRANSPORTES 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SIENFRA 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 232.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.451.0575.2032 
MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 500 RECURSOS NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS 259.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
274.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 345.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.244.04832050 MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 500 RECUR-
SOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 365.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAUDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 454.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 472.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Belém e: CT Nº 00079/2023 - 23.02.23 - FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA - R$ 313.600,00; CT 
Nº 00080/2023 - 23.02.23 - M A L DE M MARINHO - R$ 68.500,00; CT Nº 00081/2023 - 23.02.23 
- MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 444.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos, destinados a 
esta Prefeitura. 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 Municipal nº 06/07; 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: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@
gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 27 de Fevereiro de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO E TREINAMENTO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS GPS 
GEODÉSICO DE ALTA PRECISÃO COM TODOS OS SITEMAS GEODÉSICOS ACOPLADOS. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Março de 2023. Início da fase de lances: 
09:15 horas do dia 10 de Março de 2023. 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; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Fevereiro de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 001/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 16 de Março de 2023 as 10:00 horas, objetivo: Contratação De 
Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Modernização do Campo de Futebol 
em Caldas Brandão/PB; Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá 
/ Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 23 de fevereiro de 2023.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.005/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal 

de Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o inco-
mensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.005/2023/CSL/
FMASPMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa 
jurídica: SILVIO BATISTA JANUARIO DA SILVA 02064296492, com CNPJ: 41.520.681/0001-
04, no valor de R$ 17.498,00 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO 
REAIS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE CAMAS BELICHES 
EM METALOM EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV, embasada no 
art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125 Elemento da Despesa: 3390.39 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 23 de Fevereiro de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO 2.05.015/2023
PREGÃO ELETRONICO 25001/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 
837458/2016 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
- AQUISIÇÃO DE BENS, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25001/2023. DOTAÇÃO: 
Função Programática:08 244 1007 2020 – Ações de Assistência Geral à comunidades. Elemento De 
Despesa: 4490.52; Fonte De Recursos: 17000000. VIGÊNCIA: 23.02.2023 a 31.03.2023. PARTES 
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e 
a Empresa NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ Nº40.497.852/0004-01, valor 
R$ 76.499,00 (setenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais), contrato nº 2.05.015/2023. 
Campina Grande 23.02.2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa do ramo pertinente para construção da 2ª etapa 

do calçadão com ciclovia e Implantação da iluminação do Calçadão com ciclovia ligando o 
centro ao Distrito de Olho D’Água no Município de Capim–PB. LICITANTES HABILITADOS: 
ANCORA CONSTRUTORA LTDA; AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA; B K L 
CONSTRUCOES LTDA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONSTRU-
TORA APODI EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA; ESTRU-
TURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; GR CONSTRUTORA 
EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; JGM 
ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; LUMEN 
CONSTRUCOES LTDA; M3 CONSTRUCOES LTDA; PACTO CONSTRUCOES EIRELI; 
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI – EPP; PORTO BRASIL 
INCORPORACOES LTDA; RM CONSTRUCAO LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – EPP; URANO CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: A L PAULINO; ALVES CONSTRUCOES LTDA; BJC CONSTRUÇÕES EIRELI; 
CONSTRUTORA ARANTES EIRELI; D K CONSTRUCOES EIRELI; EOS CONSTRUCOES 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; G S C CONS-
TRUTORA E SERVICOS LTDA; GL ENGENHARIA EIRELI; IF LOCACOES DE VEICULOS E 
CONSTRUCOES EIRELI; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; 
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; RIBEIRO & SILVA CONSTRUCOES LTDA; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA; XCON CONSTRUCAO E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 07/03/2023, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São 
Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 27 de Fevereiro de 2023
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM. 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 04/13; 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: (83) 3622–1135. 
E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

Capim - PB, 10 de Março de 2023
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propo-
situra até as 09:00 horas do dia 21 de Março de 2023, na sala da referida comissão, sediada 
na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - 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 per-
tinente, 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) 3307–1175. 
E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

VALOR
CONTRATO Nº. 20201-2022 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚ-

BAS. CONTRATADO JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ nº 
40.065.143/0001-04. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O 
§1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA, NO VALOR DE R$ 69.139,12 (ses-
senta e nove mil, cento e trinta e nove reais e doze centavos), TOTALIZANDO R$ 374.352,72 
(trezentos setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos )
PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 22,65% DO VALOR INICIAL CON-
TRATADO, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA 
LOCALIZADA NAS COMUNIDADES DE SALGADINHO E PASSAGEM, CARAÚBAS–PB: 27 
DE FEVEREIRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO TERCEIRO

TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 20901/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 

CONTRATADO: B K L CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.372.105/0001-60. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO PROJETO ELÉTRICO DE COMPLEXO ESPORTIVO E SUBESTAÇÃO AÉREA, 
POR 06(SEIS) MESES A PARTIR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023. DATA DA ASSINATURA: 16 
DE FEVEREIRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Agua Mineral e 
Gás (recargas e vasilhames). Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 15 de Março de 
2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 15 de Março de 2023. 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 
Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Se-
gunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de placas de sinalização vertical de 
regulamentação, advertência, orientação, suportes e conjuntos de fixação. Abertura da sessão pública: 
14:00 horas do dia 14 de Março de 2023. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 14 de Março de 
2023. 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 
as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 100003/2023
Pregão Eletrônico Nº 003/2023. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Sodic-

-Sociedade Para o Desenvolvimento Integrado nas Cidades Ltda-ME, CNPJ: 29.483.800/0001-92. 
Valor total contrato: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), referente ao item: 1. Objeto: Prestar 
serviços de mão-de-obra especializada, na realização de um curso, destinado a formação de 
150 (cento e cinquenta) professores do ensino infantil, ensino fundamental I (1º a 5º ano), ensino 
fundamental II (6º a 9º ano), e do EJA, com duração mínima de 20 (vinte) horas, tendo como 
público alvo os educadores que compõem a rede municipal de ensino do município de Coremas-
-PB, conforme termo de referência. Fonte de recurso 1: Recursos não Vinculados de Impostos; 
Fonte de recurso 2: Recursos não Vinculados do FUDEF30%; Fonte de recurso 3: Recursos não 
Vinculados do MDE; Fonte de recurso 4: Recursos de transferência do Governo Federal. Forma 
de pagamento: O pagamento será efetuado logo após a realização do curso e para tanto o licitante 
vencedor deverá apresentar uma declaração devidamente assinada pela Secretária de Educação, 
atestando a conclusão dos serviços. Dotação: QDD/2023. Prazo entrega: Será nos dias 08, 09 e 
10 do mês de março de 2023. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva 
(Pela contratante) e Sr. Manoel Graciliano de França (Pela contratada).

Coremas-PB, 23 de fevereiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 045/2021
Pregão Presencial Nº 001/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Marcos A. L. 

Nobrega-ME (Marcos Eletrosat), CNPJ Nº 12.146.812/0001-29. Considerando, a solicitação do Sr. José 
Ferreira de Oliveira, Secretário de Urbanismo, deste município, através de seu memorando datado de 
16/01/2023. Vejamos a seguir: Considerando, o acréscimo dos serviços ora contratados por mais 12 
(Doze) meses, fundamentado na cláusula setima do referido contrato, assim, fica justificado a prorro-
gação da vigência de 23/02/2022 a 23/02/2023, para a nova vigência de 23/02/2023 a 23/02/2024, por 
conta dos serviços contratados serem considerados de natureza continuada; Assim, fica justificada a 
prorrogação da vigência. Desta forma, fica acrescentado o valor total de R$ 419.000,00 (Quatrocentos 
e dezenove mil reais), que será pago de acordo com a execução dos serviços mensalmente. Ficam 
ratificadas, todas as demais cláusulas contratuais que não foi modificado pelo presente termo aditivo. 
Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Marcos A. L. Nobrega (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS 
DE SAÚDE PADRÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES – ZONA RURAL. Recursos: previstos no orça-
mento 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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/  www.tce.pb.gov.br.

Coxixola - PB, 27 de Fevereiro de 2023
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE CONCORRÊNCIA

PÚBLICA Nº 001/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXE-

CUÇÃO DE OBRA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM 
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL DATA, HORA E LOCAL: 
31/03/2023, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a 
Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital encontram-se 
à disposição dos interessados, no Portal da Transparência da prefeitura de Cuité no link www.cuite.
pb.gov.br, poderá ser solicitado no protocolo geral da prefeitura e Cuité no endereço www.cuite.
pb.gov.br/atendimento de forma suplementar na sala de reunião da CPL, no endereço acima, no 
horário das 08:00 às 12:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de um pendrive. 
Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

Cuité/PB, 27 de fevereiro de 2023.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2023
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 DV00008/2023, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas, destinados ao 
atendimento das necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERINALDO SEVERINO BATISTA - R$ 54.810,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Fevereiro de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2023
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 DV00009/2023, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA 
DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULAÇÃO DE PACIENTES JUNTO AO PPI; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 49.162.017 DEOMEDES BARROS DE 
VASCONCELOS NETO - R$ 18.700,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Fevereiro de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Ge

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00009/2023. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULAÇÃO 
DE PACIENTES JUNTO AO PPI. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 27/02/2023.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00008/2023. OBJETO: Aquisições parceladas de 

Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas, destinados ao atendimento das necessidades do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 27/02/2023.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2023, que objetiva: Execução de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria 
e auditoria tributária com objetivo de recuperar haveres tributários municipais não recolhidos pelos 
grandes contribuintes, assim como auxiliar ao departamento de tributos e arrecadação do município, 
pautadas em premissas técnicas na instauração de procedimento de ação fiscal específico junto 
ao sujeito passivo acima mencionado e porventura deixou de recolher em sua totalidade/parcial os 
tributos devidos ao ente público muni; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS - R$ 350.000,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Fevereiro de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2023. OBJETO: Execução de serviços técnicos 

especializados de assessoria, consultoria e auditoria tributária com objetivo de recuperar haveres 
tributários municipais não recolhidos pelos grandes contribuintes, assim como auxiliar ao departa-
mento de tributos e arrecadação do município, pautadas em premissas técnicas na instauração de 
procedimento de ação fiscal específico junto ao sujeito passivo acima mencionado e porventura 
deixou de recolher em sua totalidade/parcial os tributos devidos ao ente público muni. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 
14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/02/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas, para as diversas se-
cretarias, exceto Fundo de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios, Federais e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO 
CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de 
Mamanguape e: CT Nº 00033/2023 - 27.02.23 - ERINALDO SEVERINO BATISTA - R$ 56.120,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

pavimentação em paralelepípedos nas RUAS 01 E 02 DISTRITO DE LARANJEIRAS, Município de 
Curral de Cima–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
JOSE CREZIO LOPES FILHO - Valor: R$ 261.279,64. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa 
Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: licitacaocurraldecima@hotmail.com. 

Curral de Cima - PB, 27 de Fevereiro de 2023
JONAS DE FARIAS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2022, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA DAS OBRAS 
REMANESCENTES DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O FNDE 
(FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), NO BAIRRO DA BELA VISTA, 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto à empresa WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 
– CNPJ 13.408.085/0001-93, com proposta com valor global de R$ 1.493.737,22.

Esperança - PB, 27 de fevereiro de 2023.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA
TOMADA DE PREÇO 00013/2022 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO.
A Comissão Especial de Licitação do Município de Esperança/PB, torna público o resultado de 

julgamento dos recursos administrativos impetrados pelas empresas: ANTONIO GOMES EIRELI – 
EPP - CNPJ 27.743.003/0001-71; e, VR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 25.452.166/0001-70, 
destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DOS PLANOS DE AÇÃO DE NÚMEROS 
09032022 – 021588 E 09032022 – 017870, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Da análise do 
recurso a vista das normas estabelecidas no ato convocatório o setor Jurídico, DECIDIU pelo INDE-
FERIMENTO dos recursos apresentados pelas empresas acima mencionadas, por este motivo, foi 
mantida a decisão da Comissão Especial de Licitação, no sentido da INABILITAÇÃO das empresas 
citadas. Os autos do processo licitatório encontram-se com vistas franqueada aos licitantes na sala 
da CEL do Município de Esperança/PB. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do e-mail 
esperanca.pb.certames@gmail.com ou na sala da Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor 
Navarro, nº 837 – Centro Administrativo, Esperança – PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis.

Esperança/PB, 24 de fevereiro de 2023.
Nobson Pedro de Almeida

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DOS PLANOS DE AÇÃO DE 
NÚMEROS 09032022 – 021588 E 09032022 – 017870, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Torna 
público que a Sessão Pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
08/03/2023, às 11h na sala da Comissão Especial de Licitação. Maiores informações poderão ser 
obtidas por meio do endereço eletrônico esperanca.pb.certames@gmail.com ou junto a Comissão 
Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo, Esperança - PB, no 
horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3502-1305.

Esperança - PB, 27 de fevereiro de 2023.
Chirlene Bárbara Torres Rodrigues

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00030/2023
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 DP00030/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO DAVID EVANGELISTA - ME. CNPJ: 
35.364.589/0001-91. Valor: R$ 7.347,00 (SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS).

Guarabira - PB, 27 de fevereiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00031/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00031/2023 
, que objetiva: AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS  E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 
10.833.520/0001-39 – Valor: R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais).

Guarabira - PB, 27 de Fevereiro de 2023
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00032/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00032/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE 
MÓVEL, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMA-
GEM LTDA. CNPJ: 30.431.360/0001-09. Valor: R$ 10.400,00 - DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS

Guarabira - PB, 27 de fevereiro de 2023.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados 
e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exer-
cício de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
ANTONIO BATISTA - R$ 2.670,00; J. T. A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – 
ME - R$ 1.194,00; SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 1.567.848,00.

Guarabira - PB, 23 de Fevereiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Carnes e peixes para atendimento das necessidades da administração municipal e complementação 
da merenda escolar no exercício de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 729.950,00.

Guarabira - PB, 22 de Fevereiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 06, DA  CONCORRÊNCIA  00005/2017

DO CONTRATO Nº 01/2018
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB

E AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 

- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa , AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA –empresa inscrita sob CNPJ 
de nº 23.587.584/0001-49, neste ato representada pela Senhor DANILO SITÔNIO DE AGUIAR, 
representante legal  portador do CPF 038.414..934-08, doravante denominado simplesmente CON-
TRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A empresa solicitou um reequilibrio devido ao aumento dos preços dos insumos execeder 

a porcentagem calculada e concedida no reajuste com base no Índice Nacional de Custos da 
Construção do Mercado – INCC, com base no parecer juridico e nos calculos do parecer tec. de 
engenharia houve a concessão da revisão correspondente ao RRE 09 BM 09, gerando um valor 
de R$ 169.477,93 (Cento e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e 
três centavos). segue em anexo parecer jurídico e parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da CONCORÊNCIA  

00005/2017 do Contrato nº 01/2018 proveniente da CONCORRÊNCIA 00005/2017 permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente Termo, 

que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, consoante ao que dispõe 
o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 27 de Fevreiro  de  2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 02, DA TOMADA DE PREÇOS 00007/2021

DO CONTRATO Nº 00415/2021
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB
E DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 
- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
e do outro lado a empresa , DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI –empresa 
inscrita sob CNPJ de nº 18.547.219/0001-70, neste ato representada pela Senhor ANTONIO DO-
MICIANO DANTAS, representante legal  portador do CPF 788.407.834-15 ,doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo  a retificação no valor  recebido pela empresa 

DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI Tendo em vista a data da medição já ter 
transcorrido um período de mais de um ano, houve a concessão do reajuste do valor da nota fiscal 
correspondente a Medicão 05 BM 05 (2° parcial). Foi utilizado o Índice Nacional de Custos da Constru-
ção do Mercado – INCC-M/FGV para aplicação do reajuste, gerando um valor de R$ 9.287,01 (Nove 
Mil duzentos e oitenta e sete reais e hum centavo) segue em anexo parecer jurídico e parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da TOMADA DE 

PREÇOS  00007/2021 do Contrato nº 00415/2021 proveniente do TOMADA DE PREÇOS 00007/2021 
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 27  de fevereiro  de  2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00113/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00113/2022, que objetiva: Registro de Preços para 
Aquisições de fardamentos para melhor atender as necessidades da secretaria de educação conforme 
termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARTHUR 
ANTUNES DOS SANTOS SILVA - R$ 179.072,00; RD COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 53.074,00.

Guarabira - PB, 16 de Fevereiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços para Aquisições de fardamentos para melhor atender as necessi-
dades da secretaria de educação conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00113/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00096/2023 - 16.02.23 - ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 
- R$ 179.072,00; CT Nº 00097/2023 - 16.02.23 - RD COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 53.074,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE 
MÓVEL, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00032/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2023. Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMA-
GEM LTDA - R$ 10.400,00 - DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS- CT Nº 00109/2023 – 27.02.2023

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00032/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 

EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE 
MÓVEL, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 27.02.2023

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00031/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo – 3.3.90.32.01. VIGÊN-
CIA: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA e CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 
LTDA– CNPJ: 10.833.520/0001-39 – Valor: R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais) – CT 
00108/2023 – 27/02/2023.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00031/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 27.02.2023

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00030/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e PAULO DAVID 
EVANGELISTA - ME R$ 7.347,00 – SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS - CT 
Nº 00107/2023 – 27.02.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00030/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-

TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 27.02.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição por compra de veiculo para melhor atender as necessidades da 
superintendência de trânsito do município de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00014/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00095/2023 - 14.02.23 - FIORI VEICOLO 
S.A - R$ 115.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA  Nº 0001/2023
A presidenta da comissão comunica o adiamento do CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023, 

para o dia 03 de Março de 2023 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaoguri-
nhem@gmail.com.

Gurinhém - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
 A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que CONHEÇO a impugnação ao edital apresentada pela 
empresa K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº  
09.251.627/0001-90. Conforme Parecer Jurídico na sua conclusão decidiu pelo prosseguimento 
do certame. Demais informações na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara – PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3454-1035 ou pelo www.ibiara.pb.gov.br.

Ibiara – PB, 27 de Fevereiro de 2023
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação e Julgamento 
de Propostas do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023, com o seu objeto AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DO MUNICÍPIO DE IBIARA, DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2023. Conforme especificação do edital. Sendo consideradas HABILITADA 
a empresa: LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS, CNPJ Nº 15.457.996/0001-36 - Valor: 
R$ 513.463,36

Ibiara - PB, 27 de fevereiro de 2023.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação e Julgamento de Propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 
DE FARMÁCIA DE ACORDO COM OS VALORES DA REVISTA ABCFARMA, COM MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2023. Conforme especificação do edital. 
Sendo consideradas CLASIFICADAS a empresa: NUBIA INACIO DE QUEIROZ - Valor: R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais).

Ibiara - PB, 27 de fevereiro de 2023.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00009/2023, com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMÁCIA BÁSICA E ATENÇÃO 
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB. Conforme especificação do edital. Sendo consideradas 
HABILITADA as empresas ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- CNPJ: 31.187.918/0001-15; CIRURGICA SERRA MAR LTDA - CNPJ: 31.908.034/0001-02; 
DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26, sendo considerada INABILITADA a empresa 
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOS-
PITALARES - CNPJ: 03.894.963/0001-74.

Ibiara - PB, 27 de fevereiro de 2023.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 15 de março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço. Objeto: Implantação de pavimen-
tação em vias públicas urbanas do município de Imaculada-PB. 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. E-mail: licitacaopmi2023@gmail.com. Edital: www.imaculada.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 27 de fevereiro de 2023
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS N°. 00001/2023
O Presidente da Comissão de Licitação de Imaculada, torna público que fará realizar 

através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antônio Caetano, 73, Centro, 
Imaculada – PB, às 08:00 horas do dia 15 de março de 2023, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento parcelado 
de combustíveis (gasolina comum) destinado a veículo pertencente ou locado a Câmara 
Municipal de Imaculada-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Imaculada - PB, 27 de Fevereiro de 2023.
MURILO LAMARC GOMES MARTINS

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00011/2023
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 DV00011/2023, 
que objetiva: Aquisição de Kit’s, conforme termo de referência, destinados à formação técnica dos 
Agentes Comunitários de Saúde no curso “Saúde com Agente”, oferecido pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Itapororoca; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOSELEM BRITO DA SILVA - R$ 26.145,00.

Itapororoca - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Serviços continuados de 
exames laboratoriais. 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 3.555/00; 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 supracita-
do. Telefone: (83) 34641069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 27 de Fevereiro de 2023
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
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 Empreendedor Familiar 
Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Lagoa 
Seca/PB, exercício de 2023. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura a partir do dia 28/02/2023 até as 09:00 horas do dia 22 de Março de 2023, na sala 
da referida comissão, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

Lagoa Seca - PB, 27 de Fevereiro de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão destinados ao 
fornecimento da Merenda escolar do Município de Manaíra/PB. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 21 de Março 
de 2023, na sala da referida comissão, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 27 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, 

do tipo menor preço, para: Contratação de Veículos, destinados ao Transporte Escolar do Município 
de Manaíra – PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs do dia 10/03/2023. 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 sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 27 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso das atribuições torna público o resultado da 

licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00006/2023, que objetiva: Aquisição de material de consu-
mo, didático e expediente destinado às diversas secretarias do município de Manaíra/PB; Licitante(s) 
Vencedor(es): 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO ALVES - ME - CNPJ Nº 49.288.968/0001-54 
-  VALOR: R$ 218.702,50; COMERCIAL RENASCER LTDA – CNPJ Nº 07.565.272/0001-88 – VALOR: 
R$ 25.502,50JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA – ME – CNPJ Nº 29.883.721/0001-79 - VALOR: R$ 
185.852,30; UNICA SANEANTES LTDA – CNPJ Nº 43.392.983/0001-61 – VALOR: R$ 52.129,00; VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ Nº 20.008.831/0001-17 – VALOR: R$ 104.241,40.

Manaíra - PB, 24 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
OBJETO: Aquisição de material de consumo, didático e expediente destinado às diversas 

secretarias do município 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, RESOLVE: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00006/2023, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO 
ALVES - ME - CNPJ Nº 49.288.968/0001-54 -  VALOR: R$ 218.702,50; COMERCIAL RENASCER 
LTDA – CNPJ Nº 07.565.272/0001-88 – VALOR: R$ 25.502,50JOSE MURILO DE MEDEIROS 
SILVA – ME – CNPJ Nº 29.883.721/0001-79 - VALOR: R$ 185.852,30; UNICA SANEANTES LTDA 
– CNPJ Nº 43.392.983/0001-61 – VALOR: R$ 52.129,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI – CNPJ Nº 20.008.831/0001-17 – VALOR: R$ 104.241,40.

Manaíra - PB, 24 de fevereiro de 2023. 
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO

DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023O 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 00006/2023, que objetiva: Aquisição de material de consumo, didático e expediente 
destinado às diversas secretarias do município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 49.288.968 HE-
LENO WELSON TOLENTINO ALVES - ME - CNPJ Nº 49.288.968/0001-54 -  VALOR: R$ 218.702,50; 
COMERCIAL RENASCER LTDA – CNPJ Nº 07.565.272/0001-88 – VALOR: R$ 25.502,50JOSE 
MURILO DE MEDEIROS SILVA – ME – CNPJ Nº 29.883.721/0001-79 - VALOR: R$ 185.852,30; 
UNICA SANEANTES LTDA – CNPJ Nº 43.392.983/0001-61 – VALOR: R$ 52.129,00; VIVA DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ Nº 20.008.831/0001-17 – VALOR: R$ 104.241,40.

Manaíra - PB, 27 de fevereiro de 2023. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 13:30 horas do dia 10 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de clínica especializado para a prestação 
dos serviços de exames especializados destinados a secretaria de saúde de Marizópolis. 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 009/15; Decreto Municipal 
nº 058/04; 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. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000252023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de veículo do tipo Van destinado a secretaria de saúde do município de Marizópo-
lis – PB. Abertura da sessão pública: 08:15 horas do dia 10 de Março de 2023. Início da fase de 
lances: 08:16 horas do dia 10 de Março de 2023. 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. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de pneus e serviços destinado a frota de veículos 
pertencentes e locados no Munícipio de Marizópolis. 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizopolis - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de veiculo de passeio para ação da secretaria de saúde do município de Marizó-
polis – PB. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 10 de Março de 2023. Início da fase de 
lances: 10:31 horas do dia 10 de Março de 2023. 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. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 27 de fevereiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 16 de março 
de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para Construção De Espaço Educativo de 6 Salas de Aula no Município de Marizopolis/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br.

Marizopolis - PB, 27 de Fevereiro de 2023
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de equipamentos 
permanente, destinados a secretarias de educação do município de Marizópolis - 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 Federal nº 009/15; Decreto Municipal 
nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
REMARCAÇÃO DE SESSÃO

Pregão Eletrônico nº 0009/2023
A Pregoeira torna público que o Pregão Eletrônico com objeto: Contratação de empresa para 

aquisição de veículos 0 KM, novos, com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do 
município de Nazarezinho-PB, anteriormente marcado para o dia 08/03/2023, às 09h, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, fica adiado para o dia 15/03/2023 às 10h30 no mesmo 
local. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br.

Nazarezinho-PB, 27/02/2023.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Contratação de aterro 
sanitário licenciado para o recebimento e a disposição final dos resíduos sólidos urbanos produzidos 
por este Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ECOSOLO 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.

Natuba - PB, 15 de Fevereiro de 2023
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de aterro sanitário licenciado para o recebimento e a disposição final dos 
resíduos sólidos urbanos produzidos por este Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.100 Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e Habitação 15 452 1005 2038 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Obras, Serviços Urbanos e Habitação 33.90.39.00 – Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Juridica. 
VIGÊNCIA: até 17/02/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 
00045/2023 - 17.02.23 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO, A DISPENSA Nº 00006/2023, EM FAVOR DA EMPRESA BIATIC ASSESSORIA 

EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/CPF 
SOB N° 27.197.452/0001-61, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 
DISPONÍVEL EM NUVEM E-SUS PARA HOSPEDAGEM DO PEC PRONTUÁRIO ELETRÔ-
NICO DO CIDADÃO, DISPONÍVEL 7 DIAS POR SEMANA, 24 HORAS POR DIA. COM O 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), 
EM CONSEQUÊNCIA FICA A MESMO CONVOCADO A ASSINAR O TERMO CONTRATUAL, 
CONFORME ART. 72, E ART. 75, II DA LEI 14.133/2021.  

PIANCÓ- PB, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO, A DISPENSA Nº 00007/2023, EM FAVOR DA EMPRESA ESUS FEEDBACK CON-

SULTORIA E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/CPF SOB N° 45.180.436/0001-48, TENDO 
COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES 
DO PREVINE BRASIL. COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 17.172,00 (DEZESSETE 
MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS), EM CONSEQUÊNCIA FICA A MESMO CONVOCADO 
A ASSINAR O TERMO CONTRATUAL, CONFORME ART. 72, E ART. 75, II DA LEI 14.133/2021.  

PIANCÓ- PB, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO, A DISPENSA Nº 00008/2023, EM FAVOR DA EMPRESA MARIA LIANI LEONARDO 

– ME, INSCRITA NO CNPJ/CPF SOB N° 17.690.649/0001-84, TENDO COMO OBJETO A LOCA-
ÇÃO DE HORAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 45.000,00 
(QUARENTA E CINCO MIL REAIS), EM CONSEQUÊNCIA FICA A MESMO CONVOCADO A 
ASSINAR O TERMO CONTRATUAL, CONFORME ART. 72, E ART. 75, II DA LEI 14.133/2021.

PIANCÓ- PB, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE RATIFICAÇÃo 
RATIFICO, A DISPENSA Nº 00009/2023, EM FAVOR DA EMPRESA ORLANDO DE SOUSA 

LEMOS - ME, INSCRITA NO CNPJ/CPF SOB N° 14.837.166/0001-71, TENDO COMO OBJETO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DEDETIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PRÉDIOS DE ÓRGÃOS DAS 
SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. COM O VALOR 
GLOBAL ESTIMADO DE R$ 20.066,92 (VINTE MIL SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
E DOIS CENTAVOS), EM CONSEQUÊNCIA FICA A MESMO CONVOCADO A ASSINAR O 
TERMO CONTRATUAL, CONFORME ART. 72, E ART. 75, II DA LEI 14.133/2021.  

PIANCÓ- PB, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
ERRATA DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, ATRAVÉS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, TORNA 

PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, ERRATA DE EXTRATO DO PRIMEI-
RO TERMO DE ADITIVO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022 PUBLICADO NO 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VEICULADO 29/12/2022 E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARAIBA, VEICULADOS NO DIA 28/12/2022. A CO-
MISSÃO INFORMA QUE HOUVE ERRO DE DIGITAÇÃO REFERENTE A DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO DESCRITA NO EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO, ONDE SE LÊ CONTRATO 
Nº 02.0006/2022, EM 08.08.2022, LEIA-SE CONTRATO Nº 02.0006/2022, EM 08.04.2022.

PIANCÓ -PB, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS- LTDA 

- CNPJ: 28.606.961/0001-63
Objeto: contratação de empresa especializada para presta serviços de recarga de cilindros de 

oxigênio para a secretaria de Saúde do Municipal de Piancó-PB.
Valor global: R$ 208.732,50 (duzentos e oito mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta 

centavos).
Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2023.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de ma-

teriais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FER-

RAGENS LTDA, CNPJ Nº 46.423.434/0001-03, que NÃO assinou o termo de contrato após o prazo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da data de sua convocação pela homologação (item 14.2), publicada em 
14 de fevereiro de 2023. Para fim de solicitação para assinatura de termo contratual, disponibilizamos 
o endereço eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data desta 
notificação para a sua assinatura (14.2.1). Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de o 
vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o licitante classificado em 2ª colocação.

Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de ma-

teriais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE-

RIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº 40.690.097/0001-26, que NÃO assinou o termo de contrato após o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de sua convocação pela homologação (item 14.2), publicada 
em 14 de fevereiro de 2023. Para fim de solicitação para assinatura de termo contratual, disponibilizamos 
o endereço eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data desta 
notificação para a sua assinatura (14.2.1). Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de o 
vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o licitante classificado em 2ª colocação. 

Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de ma-

teriais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa MILOR PERFURACOES EIRELI, CNPJ Nº 

40.292.556/0001-13, que NÃO assinou o termo de contrato após o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a partir da data de sua convocação pela homologação (item 14.2), publicada em 14 de fevereiro 
de 2023. Para fim de solicitação para assinatura de termo contratual, disponibilizamos o endereço 
eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data desta notificação 
para a sua assinatura (14.2.1). Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de o vencedor da 
licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 
de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o licitante classificado em 2ª colocação. 

Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de ma-

teriais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E 

MATERIAIS LTDA, CNPJ Nº 20.784.313/0001-95, que NÃO assinou o termo de contrato após o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de sua convocação pela homologação (item 14.2), 
publicada em 14 de fevereiro de 2023. Para fim de solicitação para assinatura de termo contratual, 
disponibilizamos o endereço eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da data desta notificação para a sua assinatura (14.2.1). Ratificamos, ainda segundo o Edital, 
que na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o 
licitante classificado em 2ª colocação. 

Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO:  Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0006/2022, em 08.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA 

EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: pavimentação em paralelepípedo e drenagem no município de Piancó-

-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 1070.699-20/2020/MDR – SICONV nº 900158/2020.
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2023
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
Objeto: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção 

dos programas, ações e atividades de todas as secretarias deste município. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 28/02/2023 no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Abertura das Propostas: 10/03/2023 às 08h31min (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N 
- Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 27 de fevereiro de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, 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 necessidades deste município; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA 
LTDA - R$ 240.000,00.

Pilões - PB, 09 de fevereiro de 2023
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição de 01 
(uma) ambulância tipo A, destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Pilões–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA 
LTDA - R$ 277.950,00.

Pilões - PB, 15 de fevereiro de 2023
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Aquisição de Tablets 
para Estudantes das Escolas Públicas Municipais do Município de Pilões – PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 68.145,00.

Pilões - PB, 16 de fevereiro de 2023
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Tablets para Estudantes das Escolas Públicas Municipais do Município 
de Pilões – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Ordinários e Convênio N°. 0185/2022, Firmando Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Arti-
culação Municipal – SEDAM: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 
00012/2023 - 23.02.23 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 68.145,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo A, destinada ao Fundo Municipal de Saúde 
de Pilões–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Ordinários e Convênio N°. 0207/2022, Firmando Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal – SEDAM: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões 
e: CT Nº 00011/2023 - 23.02.23 - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 277.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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 necessidades deste 
município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Ordi-
nários/FUS: 3390.30 19 Material de Consumo–Outros Materiais de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT 
Nº 00010/2023 - 13.02.23 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - R$ 240.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2023, que objetiva: TRANSPORTE 
ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍ-
GIO; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 - R$ 43.117,80; 
ANTONIO PEREIRA MIRANDA 05227498440 - R$ 59.353,80; BELARMINO ROQUE DA SILVA 
NETO 01683378431 - R$ 61.468,00; CREMILSON MARTINS DOS SANTOS 05876275492 - R$ 
65.993,40; DANILO DOS SANTOS SOUSA 09490368466 - R$ 42.834,00; DJAILSON DE FARIAS 
FERREIRA 09774773470 - R$ 387.750,00; EDILSON BENTO ALVES 04299877497 - R$ 81.312,00; 
FABIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO 07178938471 - R$ 50.575,80; GEFERSON MORAIS 
BATISTA 06896637498 - R$ 57.156,00; JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO 21911061453 - R$ 
37.378,00; JOAO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 - R$ 78.760,00; JONHN RAILSON MO-
RAIS BATISTA 26965157860 - R$ 52.795,60; JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 
- R$ 76.340,00; JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 - R$ 24.178,00; LUIZ FERNANDO MISSIAS 
DE FARIAS 12567919465 - R$ 43.912,00; MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 
80.033,80; MARILIA DA SILVA SANTOS CAVALCANTE 08142292475 - R$ 37.397,80; MARIVALDO 
LOPES DA SILVA 01249202418 - R$ 50.586,80; MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 - R$ 
24.167,00; PAULO DOS SANTOS ADELINO 03622494409 - R$ 54.872,40; ROBERTO GOMES 
DA SILVA 03980992861 - R$ 39.597,80; THIAGO FELIX DE SOUTO 11034532464 - R$ 63.558,00.

Remígio - PB, 24 de Fevereiro de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2023, que objetiva: TRANSPORTE ESCO-
LAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO FLORENCIO DA 
SILVA 08988631803 - R$ 43.117,80; ANTONIO PEREIRA MIRANDA 05227498440 - R$ 59.353,80; 
BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 - R$ 61.468,00; CREMILSON MARTINS 
DOS SANTOS 05876275492 - R$ 65.993,40; DANILO DOS SANTOS SOUSA 09490368466 - R$ 
42.834,00; DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 - R$ 387.750,00; EDILSON BENTO 
ALVES 04299877497 - R$ 81.312,00; FABIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO 07178938471 - R$ 
50.575,80; GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 - R$ 57.156,00; JOAO FERREIRA DO 
NASCIMENTO 21911061453 - R$ 37.378,00; JOAO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 - R$ 
78.760,00; JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 52.795,60; JOSE PASSOS 
SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 - R$ 76.340,00; JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 - R$ 
24.178,00; LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 - R$ 43.912,00; MARCOS AN-
TONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 80.033,80; MARILIA DA SILVA SANTOS CAVALCANTE 
08142292475 - R$ 37.397,80; MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 - R$ 50.586,80; MICHEL 
LOPES DE LIMA 09808104428 - R$ 24.167,00; PAULO DOS SANTOS ADELINO 03622494409 
- R$ 54.872,40; ROBERTO GOMES DA SILVA 03980992861 - R$ 39.597,80; THIAGO FELIX DE 
SOUTO 11034532464 - R$ 63.558,00.

Remígio - PB, 24 de Fevereiro de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 361 
1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do 
Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 361 1001 2014 Manutenção das Atividades do Transporte 
Escolar 12 365 1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001001 
Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos – 30% 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 17010000 Outras Transferências de Convênios 
ou Instrumentos Congêneres dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00052/2023 - 27.02.23 - RO-
BERTO GOMES DA SILVA 03980992861 - R$ 39.597,80; CT Nº 00053/2023 - 27.02.23 - PAULO 
DOS SANTOS ADELINO 03622494409 - R$ 54.872,40; CT Nº 00054/2023 - 27.02.23 - JOSE 
SEVERINO LIMA 08363009806 - R$ 24.178,00; CT Nº 00055/2023 - 27.02.23 - JOAO RODRIGUES 
DA COSTA 58636820430 - R$ 78.760,00; CT Nº 00056/2023 - 27.02.23 - FABIANO LOURENÇO 
DO NASCIMENTO 07178938471 - R$ 50.575,80; CT Nº 00057/2023 - 27.02.23 - EDILSON BEN-
TO ALVES 04299877497 - R$ 81.312,00; CT Nº 00058/2023 - 27.02.23 - ANTONIO PEREIRA 
MIRANDA 05227498440 - R$ 59.353,80; CT Nº 00059/2023 - 27.02.23 - ANTONIO FLORENCIO 
DA SILVA 08988631803 - R$ 43.117,80; CT Nº 00060/2023 - 27.02.23 - JOSE PASSOS SERAFIM 
DE OLIVEIRA 09220384493 - R$ 76.340,00; CT Nº 00061/2023 - 27.02.23 - CREMILSON MAR-
TINS DOS SANTOS 05876275492 - R$ 65.993,40; CT Nº 00062/2023 - 27.02.23 - DANILO DOS 
SANTOS SOUSA 09490368466 - R$ 42.834,00; CT Nº 00063/2023 - 27.02.23 - JOAO FERREIRA 
DO NASCIMENTO 21911061453 - R$ 37.378,00; CT Nº 00064/2023 - 27.02.23 - THIAGO FELIX 
DE SOUTO 11034532464 - R$ 63.558,00; CT Nº 00065/2023 - 27.02.23 - MICHEL LOPES DE 
LIMA 09808104428 - R$ 24.167,00; CT Nº 00066/2023 - 27.02.23 - JONHN RAILSON MORAIS 
BATISTA 26965157860 - R$ 52.795,60; CT Nº 00067/2023 - 27.02.23 - MARILIA DA SILVA SANTOS 
CAVALCANTE 08142292475 - R$ 37.397,80; CT Nº 00068/2023 - 27.02.23 - MARCOS ANTONIO 
BATISTA REIS 85353213491 - R$ 80.033,80; CT Nº 00069/2023 - 27.02.23 - DJAILSON DE FARIAS 
FERREIRA 09774773470 - R$ 387.750,00; CT Nº 00070/2023 - 27.02.23 - BELARMINO ROQUE DA 
SILVA NETO 01683378431 - R$ 61.468,00; CT Nº 00071/2023 - 27.02.23 - GEFERSON MORAIS 
BATISTA 06896637498 - R$ 57.156,00; CT Nº 00072/2023 - 27.02.23 - LUIZ FERNANDO MISSIAS 
DE FARIAS 12567919465 - R$ 43.912,00; CT Nº 00073/2023 - 27.02.23 - MARIVALDO LOPES DA 
SILVA 01249202418 - R$ 50.586,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: REFORMA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA PROFESSORA SOCORRO DE FÁTIMA 
CAVALCANTE VIANA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JUDAS NO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00249/2022 - 
Ltcruz Engenharia e Construcoes Ltda - CNPJ: 32.373.012/0001-58 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 
2.094,36. ASSINATURA: 22.02.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 002/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para conhe-

cimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de 
Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 20 de Março de 2023 as 10:00 horas, objetivo: 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem nas Localidades: Bacamarte, Cuites, Quilombola, 
Sítio Torre, Sitio Fazendinha e Sítio Serra Rajada, no Município de Riachão do Bacamarte – PB - 
Contrato de Repasse nº 1078979-40/2021 - 917107;  A reunião ocorrerá 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, 27 DE FEVEREIRO DE 2023
AFRÂNIO DE ARAÚJO 

PRESIDENTE CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alte-
rações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de Riachão do Bacamarte, no dia 13 de Março de 2023 as 10:00, objetivo: Aquisição 
de Agua Mineral, e  Gás Liquefeito de Petróleo, em botijões de 13 kg destinados a atender as ne-
cessidades do município, nos quantitativos solicitados pelos referidos órgãos, com entrega diária; 
Informações na Av. Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000.

Riachão do Bacamarte - PB, 27 de fevereiro de 2023
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RECURSO

TOMADA DE PREÇOS N.°00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para Contratação de 

empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em 
paralelepípedos de ruas do Conjunto Francisco Gerbasi, localizado no bairro Centro, Zona ur-
bana do município de Rio Tinto-PB, conforme contrato de repasse n° 1077807-02  e convênio 
n° 917662/2021 - MDR/CAIXA. EMPRESA QUE INGRESSOU COM RECURSO – FASE DE 
HABILITAÇÃO: CONSTRUTORA MMV - LTDA. caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 27 de fevereiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Inês/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados o Julgamento das Impugnações do Edital do Pregão Eletrônico Nº 00003/2023, que 
tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente, 
visando atendimento de todas as secretarias do Município de Santa Inês – PB, sendo o pedido de 
Impugnação da empresa INDEFERIDO: POLEX COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 26.373.592/0001-80 
nos termos do julgamento da impugnação, mantendo a data de realização do certame assim como 
todos os itens do edital. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - 
Santa Inês - PB.

Santa Inês/PB – 27 de Fevereiro de 2023
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DISPENSA Nº 00002/2023

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede na Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro 

Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade 
com o Art. 75, inciso I - da Lei Federal nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação 
Direta - Dispensa de Licitação, para: Contratação de empresa especializada para serviços de 
elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia e levantamento topográfico para 
atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB, conforme edital constante no site do 
município através da página: http://santaluzia.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: 
licitacao@santaluzia.pb.gov.br. Data limite para apresentação da Proposta de Preços: 03/03/2023. 
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, 27 de fevereiro de 2023.
Antônio César de Lira Nóbrega
Secretário de Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que tem como 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza, higiene pessoal e des-
cartáveis, parceladamente, destinado às atividades das Secretarias e Programas do Município de 
Santa Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: 
GML COMERCIAL LTDA, CNPJ: 27.583.457/0001-22, Item(s): 03, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
33, 35, 43, 48, 51, 57, 58, 72, 77. Valor: R$ 91.124,50; MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI, CNPJ: 23.708.247/0001-62, Item(s): 01, 02, 04, 05, 12, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 
63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 78, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96. Valor: R$ 494.117,25; OLIVEIRA EULÁLIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ: 07.324.070/0001-44, Item(s): 68, 70. Valor: R$ 2.394,00; PO-
SEIDON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 08.038.877/0001-83, Item(s): 28, 38. Valor: R$ 
67.284,00; RR MERCADO LTDA, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 06, 08, 09, 13, 30, 34, 36, 44, 
50, 56, 61, 67, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91. Valor: R$ 151.816,30; SJ COMERCIO DE 
UTILIDADES EIRELI, CNPJ: 10.614.788/0001-80, Item(s): 69, 71, 79. Valor: R$ 1.676,60; UNICA 
SANEANTES LTDA, CNPJ: 43.392.983/0001-61, Item(s): 07. Valor: R$ 304,50.

Santa Luzia - PB, 24 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão 

Eletrônico nº 00001/2023, que tem como objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
Material de Limpeza, higiene pessoal e descartáveis, parceladamente, destinado às atividades das 
Secretarias e Programas do Município de Santa Luzia - PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) 
conforme indicado abaixo: GML COMERCIAL LTDA, CNPJ: 27.583.457/0001-22, Item(s): 03, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 33, 35, 43, 48, 51, 57, 58, 72, 77. Valor: R$ 91.124,50; MAIOR CLEAN 
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI, CNPJ: 23.708.247/0001-62, 
Item(s): 01, 02, 04, 05, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 
53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 78, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96. Valor: R$ 494.117,25; 
OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ: 07.324.070/0001-44, Item(s): 68, 70. Valor: 
R$ 2.394,00; POSEIDON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 08.038.877/0001-83, Item(s): 
28, 38. Valor: R$ 67.284,00; RR MERCADO LTDA, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 06, 08, 09, 
13, 30, 34, 36, 44, 50, 56, 61, 67, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91. Valor: R$ 151.816,30; 
SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, CNPJ: 10.614.788/0001-80, Item(s): 69, 71, 79. Valor: R$ 
1.676,60; UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ: 43.392.983/0001-61, Item(s): 07. Valor: R$ 304,50.

Santa Luzia - PB, 24 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
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 00001/2023, que objetiva: contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza, 
higiene pessoal e descartáveis, parceladamente, destinado às atividades das Secretarias e Progra-
mas do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): GML COMERCIAL LTDA, CNPJ: 
27.583.457/0001-22, Item(s): 03, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 33, 35, 43, 48, 51, 57, 58, 72, 77. 
Valor: R$ 91.124,50; MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
EIRELI, CNPJ: 23.708.247/0001-62, Item(s): 01, 02, 04, 05, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 
32, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 78, 86, 
87, 92, 93, 94, 95, 96. Valor: R$ 494.117,25; OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ: 
07.324.070/0001-44, Item(s): 68, 70. Valor: R$ 2.394,00; POSEIDON COMERCIAL E INDUSTRIAL 
LTDA, CNPJ: 08.038.877/0001-83, Item(s): 28, 38. Valor: R$ 67.284,00; RR MERCADO LTDA, 
CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 06, 08, 09, 13, 30, 34, 36, 44, 50, 56, 61, 67, 76, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 88, 89, 90, 91. Valor: R$ 151.816,30; SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, CNPJ: 
10.614.788/0001-80, Item(s): 69, 71, 79. Valor: R$ 1.676,60; UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ: 
43.392.983/0001-61, Item(s): 07. Valor: R$ 304,50. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 27 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Convocamos as empresas GML COMERCIAL LTDA, CNPJ: 27.583.457/0001-22, MAIOR CLEAN 

COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI, CNPJ: 23.708.247/0001-
62, OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ: 07.324.070/0001-44, POSEIDON 
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 08.038.877/0001-83, RR MERCADO LTDA, CNPJ: 
11.338.538/0001-27, SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, CNPJ: 10.614.788/0001-80, UNICA 
SANEANTES LTDA, CNPJ: 43.392.983/0001-61, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ nº 09.090.689/0001-67, das 08:00 às 12:00hs, 
no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de 
Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de em-
presa para fornecimento de Material de Limpeza, higiene pessoal e descartáveis, parceladamente, 
destinado às atividades das Secretarias e Programas do Município de Santa Luzia - PB, de acordo 
com as especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 00001/2023 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 27 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que 
objetiva: : Aquisição medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de saúde, 
farmácia básica, SAMU e secretaria/Fundo municipal de saúde do município de São José do Bonfi 
m/PB, para o exercício de 2023; com base nos elementos constantes do processo correspon-
dente, os quais apontam como proponente vencedor: - -ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA, cnpj nº 
20.590.555/0001-48, Valor: R$ 4.218,00; - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, cnpj 
nº 25.279.552/0001-01, valor: R$ 52.955,00; - Drogafonte Ltda, cnpj nº 08.778.201/0001-26, valor: 
R$ 74.175,20; - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA, cnpj nº 08.160.290/0001-42, valor: R$ 18.828,00; - GOLDENPLUS - 
Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., cnpj nº 17.472.278/0001-64, valor: R$ 
76.260,00; - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOS-
PITALARES LTDA, cnpj nº 160.739/0001-10, valor: R$ 25.584,60, - JOSE NERGINO SOBREIRA, 
cnpj nº 63.478.895/0001-94, valor: R$ 4.800,00; - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, cnpj nº 
07.294.636/0001-32, valor: R$ 5.977,50; - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICA-
MENTOS LTDA, cnpj nº 41.778.326/0001-21, valor: R$ 33.532,80; - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, cnpj nº 15.218.561/0001-39, valor: 
R$ 101.138,60; - PHARMAPLUS LTDA, cnpj nº 03.817.043/0001-52, valor: R$ 9.628,00. Valor 
total: R$ 407.097,70. 

São José do Bonfim - PB, 17 de Fevereiro de 2023
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
ATO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
OBJETO: Contratação de veículo tipo ônibus (48 lugares) com motorista para a Secretaria de 

Ação Social do Município de São José do Bonfim/PB no atendimento a Lei Municipal 655/2021.  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, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00005/2023, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: - CICERO COSTA DA SILVA, CPF Nº: 457.919.964-20, VALOR: R$ 100.800,00. 

Valor Total: R$ 100.800,00
São José do Bonfim - PB, 27  de Fevereiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega
Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
O Pregoeiro do Município de São José do Bonfim, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico 

nº 00005/2023 para Contratação de veículo tipo ônibus (48 lugares) com motorista para a Secretaria 
de Ação Social do Município de São José do Bonfim/PB no atendimento a Lei Municipal 655/2021 
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - CICERO COSTA DA SILVA, 
CPF Nº: 457.919.964-20, VALOR: R$ 100.800,00. 

Valor Total: R$ 100.800,00
São José do Bonfim - PB, 27  de Fevereiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega
Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
ATO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
OBJETO: Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para as Unidades de 

Saúde do Município de São José do Bonfim/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, RESOLVE: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00006/2023, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: - APOGEU CENTER COMERCIAL 
DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ Nº 02.911.193/0001-68, VALOR: R$ 
7.155,75; -Dental Maria Ltda, CNPJ Nº 09.222.369/0001-13, VALOR: R$ 52.074,98; -DENTALMED 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ Nº  34.698.454/0001-08, VALOR: R$ 2.355,00; -FARMA-
GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ Nº 08.160.290/0001-42, VALOR: R$ 14.369,68; -GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS, CNPJ 
Nº 09.721.729/0001-21, VALOR: R$ 1.200,00; -HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ Nº 33.160.739/0001-10, VALOR: R$ 
1.100,00; -MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº  
44.572.364/0001-11, VALOR: R$ 10.484,00; -ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ Nº 09.478.023/0001-80, VALOR: R$ 10.721,79; -PROMAX 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, CNPJ Nº 48.962.271/0001-54, 
VALOR: R$ 9.880,00; -RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ Nº 10.719.048/0001-08, VALOR: 
R$ 135.717,15. 

Valor total: R$ 245.058,35. 
São José do Bonfim - PB, 27  de Fevereiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
O Pregoeiro do Município de São José do Bonfim, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico 

nº 00006/2023 para Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para as Unida-
des de Saúde do Município de São José do Bonfim/PB Licitante declarado vencedor e respectivo 
valor total da contratação: - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E MEDICAMEN, CNPJ Nº 02.911.193/0001-68, VALOR: R$ 7.155,75; -Dental Maria Ltda, CNPJ 
Nº 09.222.369/0001-13, VALOR: R$ 52.074,98; -DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, 
CNPJ Nº  34.698.454/0001-08, VALOR: R$ 2.355,00; -FARMAGUEDES COMERCIO DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 08.160.290/0001-42, 
VALOR: R$ 14.369,68; -GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS, CNPJ Nº 09.721.729/0001-21, 
VALOR: R$ 1.200,00; -HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA , CNPJ Nº 33.160.739/0001-10, VALOR: R$ 1.100,00; -MCL COMERCIO E 
IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº  44.572.364/0001-11, VALOR: R$ 
10.484,00; -ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, 
CNPJ Nº 09.478.023/0001-80, VALOR: R$ 10.721,79; -PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, CNPJ Nº 48.962.271/0001-54, VALOR: R$ 9.880,00; -RITA DE 
ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ Nº 10.719.048/0001-08, VALOR: R$ 135.717,15. 

Valor total: R$ 245.058,35.
Joseildo Alves Monteiro 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 40401/2022
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação em 

Vias Públicas Urbanas no Município de São José do Bonfim, conforme Contrato de Repasse Nº 
911518/2021/MDR/CAIXA do Município de São José do Bonfim/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS DA UNIÃO ATRAVÉS DO Contrato de Repasse Nº 911518/2021/MDR/

CAIXA E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS: 15 451 
1025 1023 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -  ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.51 00 1700.0000 
OBRAS E INSTALAÇÕES.

 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: CONSTRUTORA E 

LOCADORA MENDONÇA & SILVA, CNPJ nº 31.094.99/0001-09
VALOR: R$ 288.054,66 (Duzentos e oitenta e oito mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e 

seis centavos).
São José do Bonfim - PB, 01 de Fevereiro de 2023.

ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DSÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
GABINETE DA PREFEITA

Ref. Processo Licitatório nº 127/2022 – Tomada de Preços nº 005/2022
Assunto: Contratação dos serviços de Implementação de Pavimentação em vias públicas urbanas 

no Município de São José do Brejo do Cruz/ PB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB, no uso de suas atribuições 

legais, em obediência ao Princípio da Autotutela Administrativa:
R E S O L V E
Proceder de ofício com a ANULAÇÃO do Ato Administrativo que julgou inabilitada a empresa 

COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 11.170.603/0001-58 na sessão realizada 
no dia 20 de dezembro de 2022 por ser considerada viciosa a decisum conforme orientação jurídica 
(parecer) constante nos autos, tendo este efeito ex tunc, passando a ser alterada a decisão da 
Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, considera-se HABILITADA a empresa COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 11.170.603/0001-58 por atender a todos os 
requisitos do Edital da Tomada de Preços nº 005/2022. 

Em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, abre-se prazo para manifes-
tação em até 05 (cinco) dias.

Publique-se.
São José do Brejo do Cruz/ PB, 23 de fevereiro de 2023.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
RETIFICAÇÃO

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS torna público a 
RETIFICAÇÃO do EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO do resultado da Licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00009/2023, que objetiva: Aquisição de pneus e acessórios para veículos das diversas 
secretarias e fundos municipais do município de São José de Espinharas/PB. Onde se lê VALOR 
TOTAL R$ 210.496,00. Leia-se VALOR TOTAL R$   348.138,65.

São José de Espinharas - PB, 27 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ MATHEUS PAULO MORAIS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DO CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
OBJETO:  Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, 

destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, PETI, creche, CRAS e demais secretarias e Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social de São José de Espinharas/PB. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00008/2023. DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.030 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 3006 
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 301 3006 2008 INCENTIVO 
FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO PONDERADA; 10 301 3006 2012 INCENTIVO FINANCEIRO 
DA APS – DESEMPENHO; 10 301 3006 2096 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/CONVÊNIOS PARA 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (FEDERAL); 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS UR-
GÊNCIAS - SAMU 192; 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - 04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E 
REC. HÍDRICOS; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 12 368 
3012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 306 3012 2034 
MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL; 12 306 3012 2035 MANU-
TENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA; 12 306 3012 2036 MANUTENÇÃO DO 
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE; 12 368 3012 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; 12 368 3012 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; 12 368 3012 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNDE; 12 361 3012 2047 Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL; 
12 365 3012 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE; 13 392 3002 
2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS; 02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO; 08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 14 244 3015 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL; 
14 244 3015 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 02.091 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 244 3015 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF; 08 244 3015 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS; 14 244 3015 2069 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLES-
CENTE - FMDCA; 02.90 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
- 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até 31/12/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: BEETHOVEN DOS SANTOS DA 
SILVA, CNPJ nº 09.323.745/0001-66 – CONTRATO Nº 90801/2023 - Valor R$ 280.350,79; CRISTINA 
LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ nº 03.546.167/0001-40 - CONTRATO Nº 90802/2023 Valor R$ 155.477,17.

São José de Espinharas - PB, 24 de Fevereiro de 2023.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DO CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
OBJETO:  Aquisição de Material de Construção, hidráulico e outros destinados a construção e ser-

viços no município de São José de Espinharas/PB. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00005/2023. DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS - 04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS; 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 301 3006 2008 INCENTIVO FINANCEIRO DA 
APS – TRANSIÇÃO PONDERADA; 10 301 3006 2012 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – DESEM-
PENHO; 10 301 3006 2096 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/CONVÊNIOS PARA SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE – SUS (FEDERAL); 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 
192; 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - 04 
122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS; 
02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - 12 368 3012 2031 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 368 3012 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; 12 368 3012 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 368 3012 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 
12 361 3012 2047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - (OUTRAS DESPESAS) ENSINO FUNDA-
MENTAL; 12 365 3012 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE; 13 
392 3002 2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS; 02.080 SECRETARIA DE ESPORTE 
E LAZER - 27 812 3002 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER; 02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO; 
08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 14 244 3015 2056 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL; 14 244 3015 2068 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 
244 3015 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF; 
08 244 3015 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; 14 244 3015 2069 MANUT. 
DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA; 02.90 SECRETARIA 
DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31/12/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São José de Espinharas e: C PINHEIRO CIA LTDA, CNPJ nº 09.286.691/0001-06 – CONTRATO 
Nº 90501/2023 - Valor R$ 276.296,89; CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 
37.386.859/0001-90 CONTRATO Nº 90502/2023 – Valor R$ 78.313,00; G.P.A GERENCIAMENTO E 
PROJETOS EIRELI, CNPJ nº 11.175.931/0001-47 – CONTRATO Nº 90503/2023 -  Valor R$ 19.345,84; 
GRAND COMMERCE LTDA, CNPJ nº 43.471.316/0001-74 – CONTRATO Nº 90504/2023 - Valor R$ 
47.896,30; INFANTARIA COMERCIAL, CNPJ nº 20.795.155/0001-79 – CONTRATO Nº 90505/2023 - 
Valor R$ 27.416,30; Malu Indústria e Comercio de Confecções EIRELLE, CNPJ nº 29.114.237/0001-85 
– CONTRATO Nº 90506/2023 - Valor R$ 480,00; PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, 
CNPJ nº 04.315.234/0001-89 – CONTRATO Nº 90507/2023 -  Valor R$ 7.088,47.

São José de Espinharas - PB, 24 de Fevereiro de 2023.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023
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 Materiais Gráficos, para atender as necessidades das diversas Secretarias de São José de Pira-
nhas - PB. Abertura das propostas: dia 10 de Março de 2023 às 09h00 (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, 27 de fevereiro de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 00046/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

OBJETO: Contratação de Empresa Técnica Especializada Para Pavimentação de diversos Tre-
chos da zona urbana do Município de São Seb. de Lagoa de Roça (área central) conforme termo de 
referência e especificações anexo. CONT. DE REP. Nº.1080434-21, SICONV 922547 – Ministério 
do Desenvolvimento Regional. Que a após a análises dos recursos impetrado pelas Empresas: 
POLYEFFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERV LTDA, MOURA E ANDRADE CONTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA, AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e CATAO BONGIO-
VIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, após analises criteriosa dos recursos, chegou as seguintes 
conclusões quanto ao recurso:  CATAO BONGIOVIO COM. e SERVIÇOS EIRELLI – INDEFERIDA, 
sendo mantida a decisão da CPL de INABILITADA; quanto o da AUTO VIA LOCAÇÕES e CONSTRU-
ÇÕES LTDA – DEFERIDA e declarada HABILITADA, quanto os das empresas MOURA e ANDRADE 
CONST. e INCORP. LTDA, e POLYEFFE CONST., LIMPEZA e CONSERVAÇÕES LTDA, DEFERIDO 
EM PARTES, será aberto um prazo de 05 dias uteis a contar desta publicação para apresentação de 
documentos com autenticação válida, sendo assim estendida a mesma decisão para as seguintes 
licitantes: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; 
RF.  SERVIÇOS DE CONST. CIVIL, EIRELI; DUARTE MARTINS CONST., SERVIÇOS e LOCAÇÕES 
LTDA; CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA; B e F EDIFICARE ENGENHARIA; A íntegra 
do julgamento de recurso encontra se no setor de Licitações desta Prefeitura, situada a Rua Jose 
Rodrigues Coura, 0053, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça, onde os licitantes poderão obter 
vistas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Fevereiro de 2023
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2023, para o dia 10 

de Março de 2023 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 27 de Fevereiro de 2023
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2023 
Objetivo: Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 

Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 23 de fevereiro, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município, 

fora declarada DESERTA, sendo nova sessão marcada para dia 13 de março às 08h00min, na sala 
da CPL, no prédio da sede do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro 
– Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br 
https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpwww.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 27 de fevereiro de 2023.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
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 óleo lubrificante 
e correlatos diversos, destinados aos veículos e maquinas pesadas deste município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Março de 2023. 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, 27 de Fevereiro de 2023
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
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: Aquisições parceladas de pneus 
e correlatos diversos, destinados aos veículos e maquinas pesadas deste Município. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 22 de Março de 2023. 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, 27 de Fevereiro de 2023
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 

de Março de 2023 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de xerox, impressões, encadernação e plastificação para 
atender as necessidades das Escolas e da Secretaria Municipal de Educação. Os interessados 
poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão) 
ou; no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br

Sousa, 27 de Fevereiro de 2023.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO. 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 748/06; 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. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 27 de Fevereiro de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; 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. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 27 de Fevereiro de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 10 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, 
LEGUMES E VERDURAS. 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 748/06; 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. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 27 de Fevereiro de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TA-

CIMA – PB. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; B & 
F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; DEA 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO 
LTDA; ENGEMAX CONSTRUÇOES ENG EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; 
JOSE CREZIO LOPES FILHO; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; LISBOA ENGENHARIA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: A L PAULINO; CONSTRU-
TORA MMV LTDA; D K CONSTRUCOES EIRELI; LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; 
RENAN RODRIGUES SILVA LTDA; URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. Comunica-se que, a fase 
de interposição de recursos já foi cumprida, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 03/03/2023, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao 
Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veiculo 
0km, destinados aos trabalhos da secretaria de saúde deste municpio. Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 13 de Março de 2023. Início da fase de lances: 08:40 horas do dia 13 de Março de 
2023. 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; Decreto Municipal nº 38/20; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 
Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Fevereiro de 2023
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
tipo, Consultório Odontológico Portátil Pneumático. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 
13 de Março de 2023. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 13 de Março de 2023. 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 Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 38/20; 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) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://
www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Fevereiro de 2023
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01144
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022

DATA DE ABERTURA: 10/03/2023 - ÀS 08h.
INÍCIO DA DISPUTA: 10/03/2023 – ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 22-02298-5
LICITAÇÃO BB Nº 983015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

TRANSPORTE EXTERNOS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO 
DE SAÚDE-RSS, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o 
critério do menor preço global por lote. O Segundo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom 
Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.
com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 500 – RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2023.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2023

REGISTRO Nº 23-00235-6
OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO EM PRATA – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 16 de março de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REAVISO DE SESSÃO 

SORTEIO SUBCOMISSÃO TÉCNICA
Lei 12.232/2010

MUDANÇA DE LOCAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, através da Comissão de Licitação constituída  pela portaria 

n. 1853/2022, torna público para conhecimento dos interessados que haverá sorteio dos profissionais, 
previamente inscritos, nos termos do edital de Chamamento Público n. 001/2022, para compor a 
subcomissão técnica para julgamento das propostas técnicas que serão apresentadas na licitação 
objetivando a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos termos da Lei 
Federal nº. 12.232/2010 de 29 de abril de 2010, a sessão pública acontecerá no dia 07/03/2023, às 
09h, na Sala de Licitações – Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral 
de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB.. Inscrições deferidas: 
Profissionais cadastrados que não possuem vínculo com o órgão MPPB: MÁXIMO MALHEIROS SERPA 
JUNIOR, CPF n. 000.791.234-06, VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES, CPF n. 057.486.424-50, LAYLSON 
ISMAR DANTAS SILVA, CPF n. 954.130.494-04, JOSÉ MARIA MENDES PEREIRA JUNIOR, CPF 
n. 011.048.044-92 ; Profissionais cadastrados que possuem vínculo com o órgão MPPB: ALEXSAN-
DER DE CARVALHO SILVA, CPF n. 039.929.514-30, Mat. 701.516-0 e ANDREA MARIA BATISTA 
DA SILVA, CPF n. 885.146.844-34, Mat. 702.424-0. Qualquer interessado poderá impugnar pessoa 
integrante da presente relação, mediante fundamentos jurídicos plausíveis em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da sessão pública destinada ao sorteio. Impugnações deverão ser remetida pelo e-mail 
comissaotecnica@mppb.mp.br ou apresentar ao protocolo geral da Procuradoria Geral de Justiça, Rua 
Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa/PB. Informações Tel. 83 2107 – 6073 – Comissão de 
Licitação/MPPB. A Comissão de Licitação torna público o indeferimento do pedido de inscrição do Sr. 
Victor Emmanuel da Silva Oliveira, CPF n. 113.531.864-66, por não atender os requisitos do Edital, 
após notificação para apresentação de documentação complementar.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2023
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente da COPLI/MPP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS                                             
ASSEMBLÉIA EXTRADIORDINÁRIA E ORDINÁRIA                                            

 COMPANHIA DE TECIDOS S/A                                                                               
 CNPJ/MF nº. 09.390.014/0001-33

Os acionistas que representam a maioria absoluta do capital social da CTRT convocam acionistas 
dessa companhia a se reunirem em Assembléia-Geral e Extraordinária no próximo dia 10 (dez) de março 
de 2023, às 10:00, na sede da CTRT, na Cidade de Rio Tinto, Rua da Mangueira, numeros 49/51, centro, 
neste estado, tudo em harmonia ao que trata o art. 131, parágrafo único, e o art. 132 e incisos, da lei nº. 
6.404/76. Dar-se-á primeira convocação para início da sessão às 10:00 portanto, desde que presentes 
a maioria absoluta dos acionistas com direito de voto, ocorrendo a segunda e última convocação às 
10:30 da mesma data caso necessário não observado quórum na primeira convocação. Em ata será 
consignada a presença dos acionistas em sessão de Assembléia-Geral Ordinária e Extraordinária 
portanto, com a finalidade de deliberarem os acionistas da Companhia de Tecidos Rio Tinto S/A sobre 
as seguintes ordens do dia: 1) Apreciação das contas dos Administradores dos Exercicios Sociais dos 
anos 2020, 2021 e 2022.  2) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, balanços patri-
moniais e de resultados econômicos dos exercicios sociais dos anos: 2020, 2021 e 2022, publicizados 
em dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. 3) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido (se houver) 
dos exercícios sociais dos anos 2020, 2021 e 2022.  4) Distribuição de dividendos (se houver) dos 
anos 2020, 2021 e 2022.  5) eleição da diretoria para exercicios de 2023 – 2024 e 2024 e 2025.  Em 
AGE serão tratadas as seguintes ordens do dia: 1) Desintegralização de imóveis do capital social da 
sociedade por desapropriação de interesse público.  2) Atualização de capital social da sociedade. 3) 
Autorizacão para alienação de imóveis que compõem o ativo remanescente mobilizado da sociedade. 
4) Deliberacão, discurssão, consolidação  e  aprovação de todos os atos da última diretoria eleita até a 
presente data. 5) Outros assuntos gerais de interesse da sociedade empresarial.

Rio Tinto.
A Diretoria

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Vieirópolis – PB
Rua: Francisco Joaquim de Assis, s/n – Centro - Vieirópolis - PB

CNPJ: 02.840.485/0001-57 – CEP: 58.822-000 
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares de Vieirópolis, no dia 21 de abril de 2023, no período das 08:00h às 15:00h, na Rua 
Francisco Joaquim de Assis, s/n – Centro - Vieirópolis - PB, para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho 
da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores a Agricultoras Familiares do Estado da 
Paraíba - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, 
no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h, no período de 15 (quinze) dias, a 
contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na 
Sede do Sindicato.

Vieirópolis - PB, 28 de fevereiro de 2023.
JOAQUIM NUNES GADELHA

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo, convoca todos os associados inadimplentes, a regulari-

zação de suas mensalidades, para assim, poder exercer o voto na próxima eleição, conforme Art. 
12º do regimento e normas internas. 

REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 12º 
Art. 12° - A Assembleia Geral é o órgão máximo do clube e será constituída pelos sócios em 

pleno gozo de suas prerrogativas. Só poderá ter direito a voz e voto aquele sócio que estiver em 
dia com suas obrigações perante o clube.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prezado(a) Senhor(a):

MAURISON JOSE DO NASCIMENTO - cpf 069.***.***-02 
Endereços: Rua Projetada A, 305, Lote 9, Quadra C, Loteamento Brisas do Vale/Novo 

Mundo - Pedras de Fogo/PB
Ref. Notificação – Contrato 844441741043, firmado em: 28/12/2017 
Requerente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04
Prenotação: 6081 de 12/01/2023 – matrícula 2994– Livro 02 de Registro Geral
Título: Ofício 419/2023 CESAV/BU de 11/01/2023 - IN00895413C
Na qualidade de Oficial Titular do Registro de Imóveis da Serventia Extrajudicial de 

Pedras de Fogo/PB, localizada na Rua Fernando Cabral, 128, Centro, CEP 58328-000, 
Pedras de Fogo/ PB, e-mail: cartóriopedrasdefogo@gmail.com, telefone  83 98218-0817, nos 
termos do artigo 26, § 3º da Lei nº 9.514/97 e conforme Requerimento apresentado através 
do Ofício CESAV/BU supra indicado expedido pela Centralizadora Nacional de Suporte à 
Adimplência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credora do Contrato nº 844441741043, 
garantido por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devidamente registrada no Livro 2, matrícula 
2994 do Registro Geral, desta serventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa 
Senhoria, venho INTIMÁ-LA para cumprimento das obrigações contratuais de pagamento 
relativas aos encargos e parcelas vencidas em 25/06/2022 e seguintes. Informo ainda que 
o valor em atraso, posicionado(s) em 09/01/2023, corresponde a R$  4.230,16, sujeito à 
atualização monetária, juros de mora e multa contratual até a data do efetivo pagamento, 
além das despesas de cobrança e demais encargos que vencerem neste período. Nestes 
termos, procedo à intimação de Vossa Senhoria para que se dirija diretamente na agência 
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM PEDRA AFIADA/PE ou à sede desta Serventia Re-
gistral Imobiliária, situada na Rua Fernando Cabral, 128, Centro, Pedras de Fogo, Estado 
da Paraíba, no horário de 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00 afim de efetuar o pagamento 
do débito em aberto, no PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, contados do 
recebimento desta. Caso o pagamento seja efetuado diretamente perante o credor, V.S. 
deverá  apresentar o recibo  ao cartório. Por oportuno, fica Vossa Senhoria ciente de que 
o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o DIREITO DE 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMOVEL EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, que então promoverá público leilão para alienação do imóvel, conforme previsto 
nos artigos 26, §7º e 27 da Lei nº 9.514/97. Favor desconsiderar o teor desta carta caso 
já tenha pago a mora.

Pedras de Fogo, 27 de fevereiro de 2023.
Fernanda Belotti Alice

Tabeliã e Oficial de Registro 

O presente edital deverá ser publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de 
maior circulação ou noutro de comarca de fa´cil acesso, contado o prazo para purgação da mora 
da data da última publicação, os termos do artigo 26 §4º da Lei 9514/1997.

O Sr. THIAGO BEZERRA DE CAMPOS, CPF Nº 071.698.144-04, torna público que requereu 
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LO – Licença 
de Operação, para regularização de um imóvel comercial, situado no Lote 02, Quadra 82, 
Loteamento Jardim América, Cabedelo/PB. CEP: 58.102-542. (Conforme Resolução CONAMA 
nº 006 de 24/01/1986)

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação e Regularização Nº 0281/2023, em João Pessoa, 22 de 
fevereiro de 2023 - Prazo 730 dias, LOTEAMENTO SANTA MARIA = MUNICIPIO: ESPERANÇA - 
UF: PB. Processo: 2022-004687/TEC/LRO-4464.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 00286/2023 em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2023 
– Prazo: 300 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rua João Souza Marciel, no município 
de Cajazeiras. Na (o) – RUA JOÃO SOUZA MARCIEL. Município: Cajazeiras- UF: PB. Processo: 
2022-004519/TEC/LI-8725.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 00144/2023 em João Pessoa, 31 de janeiro de 2023 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação da Rodovia PB-028, trecho: Fábrica de Cimento 
Elizabeth / Entroncamento PB-008, no município de Pitimbu. Na (o) – RODOVIA PB-028, TRECHO: 
FÁBRICA DE CIMENTO ELIZABETH / ENTRONCAMENTO PB-008. Município: Pitimbu- UF: PB. 
Processo: 2022-001418/TEC/LI-8410.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 0082/2023 em João Pessoa, 24 de janeiro de 
2023 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação da Rede de drenagem na Rua Manoel 
Lopes de Carvalho / Rua Praia de Jacumã (Ernesto Geisel), com uma extensão de 940m. Na (o) 
– RUA MANOEL LOPES DE CARVALHO / RUA PRAIA DE JACUMÃ, no bairro do Ernesto Geisel. 
Município: João Pessoa- UF: PB. Processo: 2022-004423/TEC/LI-8709.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 0205/2023 em João Pessoa, 10 de feve-
reiro de 2023 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-293, trecho: 
Vista Serrana / Entroncamento BR-427 com extensão de 8,77km. Na (o) – RODOVIA PB-293, 
TRECHO: VISTA SERRANA / ENTRONCAMENTO BR-427. Município: - UF: PB. Processo: 
2022-003774/TEC/LO-4271.
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