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1. Atos do Tribunal Pleno
Intimação para Sessão
Sessão: 2157 - 07/02/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 04720/15
Jurisdicionado: Procuradoria Geral do Município de Campina Grande
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2014
Intimados: Jose Fernandes Mariz, Gestor(a); Marco Aurélio de
Medeiros Villar, Advogado(a).
Sessão: 2158 - 14/02/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 04225/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Logradouro
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2015
Intimados: Celia Maria de Queiroz Carvalho, Gestor(a); Camila Maria
Marinho Lisboa Alves, Advogado(a); Indira Ferreira Ribeiro,
Advogado(a).
Sessão: 2157 - 07/02/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 04888/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Araçagi
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2015
Intimados: José Alexandrino Primo, Gestor(a); Carlos Alberto Ferreira
Ramos, Contador(a).

Subproc.-Geral da 1ª Câmara
Manoel Antonio dos Santos Neto
Subproc.-Geral da 2ª Câmara
Bradson Tibério Luna Camelo
Procuradores
Elvira Samara Pereira de Oliveira
Isabella Barbosa Marinho Falcão
Marcílio Toscano Franca Filho
Sheyla Barreto Braga de Queiroz

Diretor Executivo Geral
Raimar Redoval de Melo
Conselheiros Substitutos
Antônio Cláudio Silva Santos
Antônio Gomes Vieira Filho
Renato Sérgio Santiago Melo
Oscar Mamede Santiago Melo

Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2015
Intimados: Cicero Francisco da Silva, Gestor(a); Camila Maria
Marinho Lisboa Alves, Advogado(a); John Johnson Gonçalves Dantas
de Abrantes, Advogado(a).
Sessão: 2156 - 31/01/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 05490/17
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Tacima
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Eronides Daniel Junior, Gestor(a); Marcone da Silva
Balbino, Ex-Gestor(a); David Nelo da Silva, Contador(a).
Sessão: 2156 - 31/01/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 05584/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Logradouro
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Celia Maria de Queiroz Carvalho, Gestor(a); Camila Maria
Marinho Lisboa Alves, Advogado(a); Indira Ferreira Ribeiro,
Advogado(a).
Sessão: 2158 - 14/02/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 06395/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Araçagi
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Murilio da Silva Nunes, Gestor(a); José Alexandrino Primo,
Ex-Gestor(a); José Hugo Simões, Contador(a); Carlos Alberto Ferreira
Ramos, Contador(a).

Citação para Defesa por Edital
Processo: 04471/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2015
Citados: Elaine Alexandre do Nascimento, Representante legal da
Sociedade TEC NOVA - Construção Civil Ltda - CNPJ n.º
14.958.510/0001-80, Interessado(a).
Prazo: 15 dias.
Para contestar, querendo, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, as
eivas descritas na obra de sua responsabilidade, consoante exposto
no relatório dos peritos da antiga Divisão de Controle de Obras
Públicas - DICOP, fls. 653/661 dos autos.

Sessão: 2156 - 31/01/2018 - Tribunal Pleno
Processo: 07236/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caiçara
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Intimação para Defesa

Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017

Processo: 04679/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Helena
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2015

Intimados: Yuri Simpson Lobato, Gestor(a).
Prazo: 15 dias

Intimados: Emmanuel Felipe Lucena Messias, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: Para contestar, querendo, no prazo regimental de 15 (quinze)
dias, os relatórios dos peritos da unidade técnica deste Pretório de
Contas, fls. 354/631, 633/638 e 640/642 dos autos.
Processo: 06161/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Campina Grande
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Romero Rodrigues Veiga, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, apresentar defesa acerca das conclusões do
relatório da Auditoria.

2. Atos da 1ª Câmara
Processo: 11221/09
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Patos
Subcategoria: Inspeção Especial de Obras
Exercício: 2008
Citados: Nabor Wanderley da N. Filho, Ex-Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 11221/09 passou a ter seus atos processuais realizados
exclusivamente em forma eletrônica. As peças existentes do processo
permanecem em papel, passando o processo a ser composto por
autos em meio físico e em meio eletrônico. Para o acompanhamento e
realização dos atos processuais pelos interessados processuais é
necessário o credenciamento e habilitação no sistema TRAMITA.

3. Atos da 2ª Câmara
Intimação para Sessão
Sessão: 2887 - 06/02/2018 - 2ª Câmara
Processo: 04599/15
Jurisdicionado: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Campina
Grande
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2014
Intimados: André Agra Gomes de Lira, Gestor(a).

Processo: 03865/17
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Intimados: Yuri Simpson Lobato, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Processo: 04534/17
Jurisdicionado: Paraíba Previdência

Intimados: Yuri Simpson Lobato, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Processo: 14810/17
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Intimados: Yuri Simpson Lobato, Gestor(a).
Prazo: 15 dias

4. Alertas

Citação para Defesa por Edital

Intimação para Defesa

Processo: 10072/17
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017

Processo: 03834/17
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Marcos Antonio da Costa
Jurisdicionado: Procuradoria Geral do Estado
Interessados: Sr(a). Gilberto Carneiro da Gama (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 00005/18: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Procuradoria
Geral do Estado, sob a responsabilidade do interessado Sr(a). Gilberto
Carneiro da Gama, no sentido de que adote medidas de prevenção ou
correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: •
Execução de despesa decorrente de contrato irregular (contrato nº
02/2015).
Documento: 50346/17
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boqueirão
Interessados: Sr(a). João Paulo Barbosa Leal Segundo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 00003/18: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Boqueirão, sob a responsabilidade do interessado Sr(a).
João Paulo Barbosa Leal Segundo, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Ausência do conteúdo relativo aos itens (encontrados
no Relatório às fls. 29-31): 1 (Prova de audiência pública), 2 (Fixação
de metas e prioridades), 5 (operações de fomento), 13.1 a 13.2 (no
Anexo de Riscos Fiscais: demonstrativo de passivos contingentes e
descrição das medidas de compensação), 15 (margem para expansão
de despesas obrigatórias de caráter continuado) e 16 (parâmetros
para avaliação dos resultados de programas e normas relativas ao
controle de custos). Existência de previsão para abertura de créditos
sem identificação da fonte de recursos (item 13.3 do Relatório
supracitado).
Documento: 79955/17
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Interessados: Sr(a). Maria Ana Farias dos Santos (Interessado(a))
Alerta TCE-PB 00004/18: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC

Página 2 de 18

Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB - Publicado em sexta-feira, 12 de janeiro de 2018 - Nº 1876
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Juarez Távora, sob a responsabilidade do interessado
Sr(a). Maria Ana Farias dos Santos, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Não cumprimento dos seguintes itens na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2018: a) comprovação da
realização de audiência pública; b) disponibilização de operações de
fomento; c) autorização para financiamento de despesas de
competência de outros entes; d) fixação de regra sobre gastos de
pequeno valor para fins do disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF; e) disposição acerca do equilíbrio
entre receitas e despesas; f) anexo de metas fiscais de acordo com as
definições da Secretaria do Tesouro Nacional - STN em relação ao
conteúdo e à forma, abrangendo a metodologia e a memória de
cálculo; g) compatibilidade entre as metas propostas de arrecadação
de receitas e de execução de despesas para o exercício de 2018 e as
realizadas no ano de 2016; h) anexo de riscos fiscais de acordo com o
modelo definido pela STN; i) previsão de margem para expansão de
despesas obrigatórias de caráter continuado; j) parâmetros para
avaliação dos resultados de programas e normas relativas ao controle
de custos; e k) envio da LDO no prazo ao Tribunal de Contas.

5. Atos da Auditoria
Intimação para Envio de Documentação
Processo: 00709/17
Jurisdicionado: Assembleia Legislativa
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Gervasio Agripino Maia (Gestor(a)), Annibal Peixoto
Neto (Advogado(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
1. Relação de todos os convênios vigentes em dezembro/2017; 2.
Relação mensal dos veículos locados, no mês de dezembro/2017,
informando: locadora, período de locação, valor, placa, marca e ano
do veículo. Se houver substituição no período, informar e identificar
também o veículo que substituto. 3. Relação dos repasses mensais
efetuados pelo Governo do Estado, a título de duodécimos para a
ALPB, do mês dezembro/2017; 4. Processos de pagamentos
referentes aos seguintes empenhos da ALPB em 2017: Classic: 2444 /
2555; Nutricash: 2443 / 2631; Manaseg: 2458; Sinpol: 2527 / 2528; M3
Rent a Car: 2420 / 2422 / 2424 / 2526 / 2529 / 2629; Rádio Liberdade
FM Santa Rita: 2445 / 2628; SINTUR: 2469 / 2470; Localiza: 2524 /
2582; Talentos: 2532 / 2534; Máxima: 2405 / 2406 / 2407 / 2408 / 2409
/ 2410 / 2411 / 2412 / 2413 / 2414 / 2415 / 2457 / 2564 / 2565 / 2566 /
2572 / 2584 / 2585 / 2586 / 2622; Clip Produções: 2531; A União: 2465
/ 2466 / 2467; Maq-larem: 2459; Maranata: 2464 / 2569; Farmácia
Tropicana: 2513; Kairós: 2567 / 2568; Pontocom: 2571; Avaty: 2583;
Alpha: 2587; Drogaria Drogavista: 2604 / 2621; Saga: 2630; Despesas
de exercício anterior: 2590 / 2591 / 2593 / 2594 / 2595 / 2596 / 2597 /
2598 / 2599 / 2600 / 2601 / 2606 / 2607 / 2608 / 2609 / 2610 / 2611 /
2612 / 2613; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS) pagos
no mês de dezembro de 2017; 6. Cópias dos contratos diversos e
respectivas licitações, realizados no mês de dezembro/2017; 7.
Relação de Beneficiários (assessores de gabinete), com nome
completo, CPF e valor recebido, por cada Gabinete de Deputado e
Gabinetes Institucionais, de dezembro de 2017, a título de prestação
de serviços de suporte a atividade parlamentar (elemento de despesa
33903600); 8. Processos de pagamentos das verbas indenizatórias
correspondentes as NE de nº: 2395 / 2471 / 2472 / 2474 / 2475 / 2476
/ 2479 / 2480 / 2481 / 2482 / 2483 / 2484 / 2485 / 2486 / 2487 / 2488 /
2489 / 2490 / 2491 / 2492 / 2493 / 2494 / 2495 / 2496 / 2497 / 2498 /
2499 / 2500 / 2501 / 2502 / 2503 / 2504 / 2505 / 2506 / 2507 / 2512 /
2523 / 2561 / 2562 / 2563; 9. Comprovantes de pagamentos de INSS
(GPS) pagos no mês de dezembro de 2017; 10. Cópias dos contratos
diversos e respectivas licitações, realizados no período de
dezembro/2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 00712/17
Jurisdicionado: Procuradoria Geral de Justiça
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Francisco Seraphico Ferraz da Nobrega Filho
(Gestor(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitação de envio de documentação: com base no estabelecido na
Lei Orgânica do TCE, Lei Complementar 18/1993, em seu artigo 2º c/c
os artigos 42 e 84, III, a Auditoria desta Corte, através da Divisão de
Acompanhamento da Gestão Estadual II (DICOG II), requer as
informações a seguir selecionadas, para o fim de subsidiar o
acompanhamento de gestão, referente ao exercício de 20117, e
elaboração do Relatório Prévio do mesmo ano: a) Informar, em
dezembro de 2017, o quantitativo de servidores, por tipo de vínculo:
efetivos, efetivos em cargo de comissão, em comissão sem vínculo
com o órgão, cedidos de outros órgãos, do órgão à disposição de
outros, contratados, estagiários; b) Informar os atos de movimentação
de pessoal entre janeiro e dezembro/2017, tais como nomeação,
contratação, demissão, exoneração, cessão, devolução ao órgão de
origem; c) Relação dos servidores à disposição, informando nome,
cargo, órgão para o qual foi cedido, data da cessão; d) Relação dos
convênios federais e estaduais celebrados nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2017; e) Relação dos contratos celebrados
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017; f) Relação das
licitações homologadas nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2017; g) Comprovação da despesa decorrentes dos empenhos
realizados em outubro, novembro e dezembro de 2017 com a empresa
Àgape Construções e Serviços Ltda e UESP – Empresa de Vigilância
Ltda ME; h) Quadro demonstrativo da execução física da ação 1696 –
Construção de Sedes Ministeriais. i) Apresentar cópia dos Relatórios
da Controladoria Geral do Estado, em 2016 e 2017, ou outros órgãos
fiscalizadores.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02052/17
Jurisdicionado: Agência Estadual de Vigilância Sanitária
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Maria Eunice Kehrle dos Guimarães (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02054/17
Jurisdicionado: A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Albiege Lea Araujo Fernandes (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
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Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 4848 Realização de Serviços Gráficos (janeiro/dezembro de 2017).

cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 02054/17
Jurisdicionado: A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Albiege Lea Araujo Fernandes (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Processo: 02056/17
Jurisdicionado: Casa Militar do Governador
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Anderson Henrique Benevides Pessoa (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 02055/17
Jurisdicionado: Casa Civil do Governador
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Ana Cláudia Oliveira da Nóbrega Vital do Rêgo
(Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 2610 Assistência Social Geral (janeiro/dezembro de 2017).

Processo: 02056/17
Jurisdicionado: Casa Militar do Governador
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Anderson Henrique Benevides Pessoa (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 2360 Assistência às Ações de Apoio Governamental (janeiro/dezembro de
2017) e da Ação 4987 - Aquisição e Manutenção de Material Bélico
(janeiro/dezembro de 2017).

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02055/17
Jurisdicionado: Casa Civil do Governador
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Ana Cláudia Oliveira da Nóbrega Vital do Rêgo
(Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02059/17
Jurisdicionado: Companhia de Desenvolvimento do Estado da
Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Tatiana da Rocha Domiciano (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
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cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02060/17
Jurisdicionado: Companhia de Processamento de Dados da Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Krol Janio Palitot Remigio (Gestor(a)), Fabiana Maria
Falcão Ismael da Costa (Advogado(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02061/17
Jurisdicionado: Companhia Docas da Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Gilmara Pereira Temóteo (Gestor(a)), Carlos Roberto
Batista Lacerda (Advogado(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: 1. Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: - Efetivo - Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) - Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) - A disposição (servidor
que está à disposição do órgão) - Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir
estagiário) 2. Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: - Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo
comissionado) - Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa
cargo comissionado) - A disposição (servidor que está à disposição do
órgão) - Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem
ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02064/17
Jurisdicionado: Controladoria Geral do Estado
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Gilmar Martins de Carvalho Santiago (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02068/17
Jurisdicionado: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Nivaldo Moreno de Magalhães (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: 1. Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: - Efetivo - Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) - Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) - A disposição (servidor
que está à disposição do órgão) - Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir
estagiário) 2. Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: - Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo
comissionado) - Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa
cargo comissionado) - A disposição (servidor que está à disposição do
órgão) - Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem
ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02069/17
Jurisdicionado: Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da
Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Nivaldo Moreno de Magalhães (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
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indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02071/17
Jurisdicionado: Empresa Paraibana de Turismo S/A
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega (Advogado(a)),
Ruth Avelino Cavalcanti (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02073/17
Jurisdicionado: Encargos Gerais do Estado
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Livânia Maria da Silva Farias (Interessado(a))
Prazo: 15 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
1. Apresentar todos os extratos bancários de todas as contas do órgão
do mês de dezembro/2017; 2. Apresentar cópia dos Relatórios da
Controladoria Geral do Estado realizado em dezembro/2017, ou outros
órgãos fiscalizadores, inclusive solicitações e determinações do
Ministério Público, se houver; 3. Informar sobre parcelamentos
existentes, se for o caso, a exemplo de INSS, FGTS, ISS, PBPREV e
outros, se houver; 4. Relação de todas as ações judiciais existentes
até 31/12/2017, se houver; 5. Processos de pagamentos referentes
aos seguintes empenhos da Secretaria: 3935 / 4017 / 4025 / 4029 /
4032 / 4035 / 4043 / 4049 / 4052 / 4056 / 4179 / 4184 / 4194 / 4203 /
4345 / 4352 / 4360 / 4362 / 4637 / 4853 / 4854 / 4856 / 4860 / 4861 /
4866 / 4868 / 4900 / 4902 / 4903 / 4904 / 4937 / 4940 / 4942 / 5179 /
5211 / 5255 / 5256 / 5312 / 5313 / 5316 / 5317 / 5327; 6. Processos de
pagamentos da Maranata referentes aos seguintes empenhos, dos
Encargos sob supervisão da Administração: 4018 / 4864 / 7.
Processos de pagamentos da Nutricash referentes aos seguintes
empenhos, dos Encargos sob supervisão da Administração: 3965 /
3972 / 4659 / 4886 / 4901 / 5141 / 5143 / 5152 / 5155 / 5164 / 5227 /
5297 / 5300; 8. Processos de pagamentos da Localiza referentes aos
seguintes empenhos, dos Encargos sob supervisão da Administração:
3962 / 4337 / 4645 / 4646 / 4647 / 4648 / 4649 / 4650 / 4651 / 4653 /
4655 / 4656 / 4658 / 4672 / 4673 / 4674 / 4675 / 4676 / 4678 / 4679 /
4680 / 4796 / 4798 / 4898 / 4991 / 4994 / 4996 / 4998 / 5001 / 5002 /
5004 / 5006; 9. Processos de pagamentos da Locavel referentes aos
seguintes empenhos, dos Encargos sob supervisão da Administração:
3963 / 3964 / 3966 / 3967 / 4186 / 4966 / 4968 / 4973; 10. Processos
de pagamentos da Quality referentes aos seguintes empenhos, dos
Encargos sob supervisão da Administração: 3959 / 3960 / 3961 / 3973
/ 4644 / 4953 / 4956 / 4958 / 4962 / 4964 / 4980 / 4982 / 4989 / 5084 /
5088 / 5092 / 5263; 11. Processos de pagamentos da Telemar
referentes aos seguintes empenhos, dos Encargos sob supervisão da
Administração: 4082 / 4085 / 4089 / 4094 / 4106 / 4118 / 4123 / 4132 /

4135 / 4137 / 4139 / 4140 / 4887 / 4889 / 4890 / 4893 / 5176 / 5177 /
5216 / 5218 / 5220 / 5222 / 5224 / 5288 / 5289 / 5305 / 5306 / 5307 /
5308 / 5309; 12. Processos de pagamentos do Sindicato Emp. Transp.
Campina Grande referentes aos seguintes empenhos, dos Encargos
sob supervisão da Administração: 3919 / 5287; 13. Processos de
pagamentos do SINTUR-JP referentes aos seguintes empenhos, dos
Encargos sob supervisão da Administração: 3920 / 3921 / 5286; 14.
Processos de pagamentos do Vende Tudo Magazine referentes aos
seguintes empenhos, dos Encargos sob supervisão da Administração:
3922; 15. Relação mensal dos veículos locados pela SEAD, no mês
de dezembro de 2017, (por locadora e nº do contrato identificados a
seguir) indicando: placa, marca, modelo, o órgão a que se destinavam
e período; 14.1 - Localiza – contrato nº 18/2012; 14.2 - Localiza –
contrato nº 55/2012; 14.3 - Localiza – contrato nº 107/2012; 14.4 Localiza – contrato nº 12/2017; 14.5 - Locavel – contrato mº 19/2016;
14.6 - Locavel – contrato mº 21/2016; 14.7 - Locavel – contrato mº
41/2016; 14.8 - Quality – contrato nº 34/2012; 14.9 - Quality – contrato
nº 12/2016; 14.10 - Quality – contrato nº 14/2016; 14.11 - Quality –
contrato nº 18/2016; 14.12 - Quality – contrato nº 42/2016; 16. Relação
dos veículos próprios da SEAD (por ordem alfabética das placas dos
veículos), identificando: placa, marca, modelo, ano de fabricação, ano
modelo e órgão vinculado (atualizado até o mês de dezembro/2017);
17. Relatórios mensais (APRESENTADOS EM EXCEL) de
abastecimento da NUTRICASH do mês de dezembro/2017, por órgão
(Administração, Saúde, Educação, Segurança e outros), sendo: 17.1 Fechamento – Análise por Condutor (por ordem alfabética do
condutor) informando: condutor, quantidade de transações, quantidade
e litros/unidade, valor médio por litro, valor médio do abastecimento e
valor total; 17.2 - Fechamento – Análise por Credenciado (por ordem
alfabética da razão social) informando: número do registro, razão
social, nome fantasia do credenciado, serviços, quantidade de
transações, valor médio por litro, quantidade de litros, valor médio por
abastecimento e valor total; 17.3 - Fechamento – Análise Geral
(Analítico) (por ordem alfabética das placas dos veículos) informando:
centro de custo, tipo, data/hora, número do cartão, placa, condutor,
serviço (gasolina, álcool, diesel), quantidade de litros, valor unitário,
valor total e posto credenciado; 17.4 - Fechamento – Análise por
Veículo (Analítico) (por ordem alfabética das placas dos veículos)
informando: centro de custo, tipo, data/hora, número do cartão, placa,
condutor, serviço (gasolina, álcool, diesel), quantidade de litros, valor
unitário, valor total e posto credenciado.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02074/17
Jurisdicionado: Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Luciane Alves Coutinho (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 4034 Promoção de Eventos e Curso ESPEP (JANEIRO/DEZEMBRO DE
2017).
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02074/17
Jurisdicionado: Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Luciane Alves Coutinho (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
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comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02075/17
Jurisdicionado: Fundação Casa de José Américo
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Damião Ramos Cavalcanti (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Geralda Medeiros de Lacerda (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02080/17
Jurisdicionado: Fundação Ernani Sátyro
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Geralda Medeiros de Lacerda (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 4485 Publicação e Divulgação de Livros e Periódicos (janeiro/dezembro de
2017).

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 02077/17
Jurisdicionado: Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de
Deficiência
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Simone Jordão Almeida (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Processo: 02081/17
Jurisdicionado: Fundação Espaço Cultural
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Marinezia Gomes Tone (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 2625 –
Orquestra Sinfônica da Paraíba. (JANEIRO/DEZEMBRO DE 2017).

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02080/17
Jurisdicionado: Fundação Ernani Sátyro

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02081/17
Jurisdicionado: Fundação Espaço Cultural
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Marinezia Gomes Tone (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
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também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02082/17
Jurisdicionado: Gabinete do Vice-Governador
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Ana Ligia Costa Feliciano (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02083/17
Jurisdicionado: Instituto de Assistência à Saúde do Servidor - IASS
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Laura Maria Farias Barbosa (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02085/17
Jurisdicionado: Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da
Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Rodrigo Sorrentino Lianza (Advogado(a)), Arthur
Bomfim Galdino de Araújo (Gestor(a))

Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: 1. Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: - Efetivo - Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) - Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) - A disposição (servidor
que está à disposição do órgão) - Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir
estagiário) 2. Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: - Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo
comissionado) - Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa
cargo comissionado) - A disposição (servidor que está à disposição do
órgão) - Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem
ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02086/17
Jurisdicionado: Instituto de Terras e Planejamento Agrícola da
Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Nivaldo Moreno de Magalhães (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: 1. Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: - Efetivo - Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) - Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) - A disposição (servidor
que está à disposição do órgão) - Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir
estagiário) 2. Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: - Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo
comissionado) - Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa
cargo comissionado) - A disposição (servidor que está à disposição do
órgão) - Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem
ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02088/17
Jurisdicionado: Instituto Hospitalar General Edson Ramalho
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Socorro Cristiane de Oliveira Uchoa (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
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também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02089/17
Jurisdicionado: Junta Comercial do Estado da Paraíba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Aderaldo Gonçalves do Nascimento Júnior
(Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário). Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 1806 –
Acesso à Água e Redução da Vulnerabilidade Agroclimática, da Ação
1845 - Alianças Produtivas, da Ação 4416 - Fortalecimento
Institucional e da Ação 4417 - Gestão, Monitoramento e Avaliação
(janeiro/dezembro de 2017).
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02094/17
Jurisdicionado: Projeto Cooperar
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Roberto da Costa Vital (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 02092/17
Jurisdicionado: PB-TUR Hotéis S/A
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Ruth Avelino Cavalcanti (Gestor(a)), Felipe Crisanto
Monteiro Nóbrega (Advogado(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Processo: 02095/17
Jurisdicionado: Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Maria Eduarda dos Santos Figueiredo (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: 1. Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: - Efetivo - Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) - Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) - A disposição (servidor
que está à disposição do órgão) - Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir
estagiário) 2. Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: - Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo
comissionado) - Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa
cargo comissionado) - A disposição (servidor que está à disposição do
órgão) - Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem
ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 02094/17
Jurisdicionado: Projeto Cooperar
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Roberto da Costa Vital (Gestor(a))

Processo: 02096/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Livânia Maria da Silva Farias (Gestor(a))
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Prazo: 15 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
1. Apresentar todos os extratos bancários de todas as contas do órgão
do mês de dezembro/2017; 2. Informar sobre parcelamentos
existentes, se for o caso, a exemplo de INSS, FGTS, ISS, PBPREV e
outros, se houver, até dezembro/2017; 3. Apresentar cópia dos
Relatórios da Controladoria Geral do Estado do mês de dezembro de
2017, ou outros órgãos fiscalizadores, inclusive solicitações e
determinações do Ministério Público, se houver; 4. Relação de todas
as ações judiciais existentes até 31/12/2017, se houver; 5. Processos
de pagamentos referentes aos seguintes empenhos da Secretaria: 245
/ 246 / 248 / 249 / 256 / 261 / 262 / 265; 6. Relação dos prestadores de
serviços, discriminando: nome cargo e/ou função, vigência do contrato
e remuneração mensal, do mês de dezembro/2017; 7. Comprovantes
de pagamentos de INSS (GPS) pagos no mês de dezembro/2017; 8.
Relação de todos os convênios vigentes até 31/12/2017; 9.
Comprovação mensal da distribuição do vale transporte aos
funcionários da SEAD no período de dezembro/2017; 10.
Comprovação mensal da distribuição dos tickets refeição aos
funcionários da SEAD no período de dezembro/2017; 11. Relação
mensal de todos funcionários da SEAD (por ordem alfabética), no
período de dezembro/2017, identificando: nome, função, matrícula e
data de admissão.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02098/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Wagner Paiva de Gusmao Dorta (Gestor(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitação de envio de documentação: com base no estabelecido na
Lei Orgânica do TCE, Lei Complementar 18/1993, em seu artigo 2º c/c
os artigos 42 e 84, III, a Auditoria desta Corte, através da Divisão de
Acompanhamento da Gestão Estadual II (DICOG II), requer as
informações a seguir selecionadas, para o fim de subsidiar o
acompanhamento de gestão, referente ao exercício de 20117, e
elaboração do Relatório Prévio do mesmo ano: a) Informar, em
dezembro de 2017, o quantitativo de servidores, por tipo de vínculo:
efetivos, efetivos em cargo de comissão, em comissão sem vínculo
com o órgão, cedidos de outros órgãos, do órgão à disposição de
outros, contratados, estagiários; b) Informar os atos de movimentação
de pessoal entre janeiro e dezembro/2017, tais como nomeação,
contratação, demissão, exoneração, cessão, devolução ao órgão de
origem; c) Relação dos servidores à disposição, informando nome,
cargo, órgão para o qual foi cedido, data da cessão; d) Relação dos
convênios federais e estaduais celebrados nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2017; e) Relação dos contratos celebrados
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017; f) Relação das
licitações homologadas nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2017; g) Quadro demonstrativo da execução física das ações a
seguir: Ação 1591 – Ampliação do Sistema Profissional Ação 2691 –
Capacitação,
Aperfeiçoamento
e
Garantia
de
Educação
Profissionalizante para os Privados de Liberdade. h) Apresentar cópia
dos Relatórios da Controladoria Geral do Estado, em 2016 e 2017, ou
outros órgãos fiscalizadores, inclusive solicitações e determinações do
Ministério Público, se houver

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02099/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Cultura
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Laureci Siqueira dos Santos (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02101/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Bruno Figueiredo Roberto (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Processo: 02099/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Cultura
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Laureci Siqueira dos Santos (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 4361 –
Implantação do Sistema Estadual de Cultura e da Ação 4661 Promoção de Circulação e Intercâmbio Cultural (janeiro/dezembro de
2017).

Processo: 02101/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Bruno Figueiredo Roberto (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicito quadro demonstrativo da execução física de janeiro a
setembro/2017 da Ação 2432 – Realização de Eventos Diversos,
detalhando a quantidade de eventos realizados, bem assim da Ação
2440 – Bolsa Esporte, evidenciando a quantidade de bolsas esporte
concedidas durante o exercício vigente na SEJEL e ainda, quadro
demonstrativo da quantidade realizada da ação 4684 - Adaptação,
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Reforma, Restauração e
(janeiro/dezembro de 2017).

Ampliação

de

Imóveis

na

FAEL

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02102/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade
Humana
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Gilberta Santos Soares (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: 1. Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: - Efetivo - Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) - Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) - A disposição (servidor
que está à disposição do órgão) - Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir
estagiário) 2. Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: - Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo
comissionado) - Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa
cargo comissionado) - A disposição (servidor que está à disposição do
órgão) - Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem
ocupa cargo comissionado) - Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02103/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Receita
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Marconi Marques Frazao (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos:Efetivo, Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado), Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão), Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) e Outros (sem incluir
estagiário). Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos:Efetivo, Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado),
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão),
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) e Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02106/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado das Finanças
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Amanda Araujo Rodrigues (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os

seguintes tipos de vínculos:Efetivo, Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado), Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão), Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) e Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos:Efetivo, Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado),
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão),
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) e Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02109/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado do Turismo e do
Desenvolvimento Econômico
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Lindolfo Pires Neto (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 02273/17
Jurisdicionado: Encargos Gerais da Secretaria da Finanças
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Amanda Araujo Rodrigues (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitação de envio de documentação: com base no estabelecido na
Lei Orgânica do TCE, Lei Complementar 18/1993, em seu artigo 2º c/c
os artigos 42 e 84, III, a Auditoria desta Corte, através da Divisão de
Acompanhamento da Gestão Estadual II (DICOG II), requer as
informações a seguir selecionadas, para o fim de subsidiar o
acompanhamento de gestão, referente ao exercício de 20117, e
elaboração do Relatório Prévio do mesmo ano: a) Informar todas as
contas bancárias, comprovando o saldo em 31/12/2017; b) Apresentar
todos os extratos bancários de todas as contas do órgão de janeiro a
dezembro de 2017; c) Apresentar cópia dos Relatórios da
Controladoria Geral do Estado, em 2016 e 2017, ou outros órgãos
fiscalizadores, inclusive solicitações e determinações do Ministério
Público, se houver; d) Informar todos os acordos e confissões de
dívidas firmados com a PBPREV, destacando o órgão responsável
pela dívida, o período correspondente, o número de parcelas
negociado/ pagas/a pagar; os valores relativos ao total devido, aos
juros e encargos; montantes pagos e a pagar;
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Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Solicito quadro demonstrativo da execução física da Ação 1875 Implementação da gestão da dívida não tributária do Estado
(janeiro/dezembro de 2017).

Processo: 03584/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Representação Institucional
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Maria Suely Alves de Oliveira Santiago (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 03834/17
Jurisdicionado: Procuradoria Geral do Estado
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Kalina Ubaldina de Alencar (Interessado(a)),
Emanuella Clara Oliveira Felipe (Interessado(a)), Gilberto Carneiro da
Gama (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Solicitamos o envio das seguintes informações: Na data base
31/12/2016 quantidade de servidores classificados segundo os
seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e comissionado (pessoal
efetivo que ocupa cargo comissionado) Comissionado (pessoal que
não é efetivo e ocupa cargo comissionado) A disposição (servidor que
está à disposição do órgão) Temporário (servidor que não possui
vínculo efetivo e nem ocupa cargo comissionado) Outros (sem incluir
estagiário) Na data base 31/12/2017 quantidade de servidores
classificados segundo os seguintes tipos de vínculos: Efetivo Efetivo e
comissionado (pessoal efetivo que ocupa cargo comissionado)
Comissionado (pessoal que não é efetivo e ocupa cargo
comissionado) A disposição (servidor que está à disposição do órgão)
Temporário (servidor que não possui vínculo efetivo e nem ocupa
cargo comissionado) Outros (sem incluir estagiário). Informar,
também, o número de servidores (efetivos e/ou comissionados) que se
encontravam a disposição de outro órgão em dez/16 e dez/17,
indicando se a cessão foi com ônus ou sem ônus. E, finalmente, enviar
cópia dos atos de nomeação ou dispensa de pessoal que tenham sido
produzidos ao longo de 2017.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 03834/17
Jurisdicionado: Procuradoria Geral do Estado
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2017
Interessado(s): Kalina Ubaldina de Alencar (Interessado(a)),
Emanuella Clara Oliveira Felipe (Interessado(a)), Gilberto Carneiro da
Gama (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:

6. Atos dos Jurisdicionados
Aviso de Licitação dos Jurisdicionados
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de
Roça
Documento TCE nº: 78039/17
Número da Licitação: 00001/2017
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
REMANESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO COM VESTIÁRIOS, NO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA. CONVÊNIO
1005943 PAC II.
Data do Certame: 02/02/2018 às 10:00
Local do Certame: Prédio Sede da Prefeitura Municipal
Valor Estimado: R$ 217.808,21
Observações: SEGUNDA CHAMADA
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 85053/17
Número da Licitação: 00231/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Data do Certame: 24/01/2018 às 14:30
Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS-SEAD/PB
Observações: Pregão Eletrônico nº231.2017 agendado para o dia
12/01/2018 às 10:00 horas está adiado para o dia 24/01/2018 às 14:30
horas.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz
Documento TCE nº: 01086/18
Número da Licitação: 00006/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIL DESTE MUNICÍPIO DE
BREJO DO CRUZ-PB.
Data do Certame: 25/01/2018 às 15:00
Local do Certame: AUDITÓRIO DA LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 47.049,12
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alagoinha
Documento TCE nº: 01583/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução de obra referente conclusão da ampliação do sistema de
abastecimento de água.
Data do Certame: 26/01/2018 às 08:30
Local do Certame: RUA DR JOÃO PEQUENO - 39 - CENTRO ALAGOINHA/PB.
Valor Estimado: R$ 73.377,71
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cubatí
Documento TCE nº: 01588/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
DESTINADO DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DE
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MEDIANTE REQUISIÇÃO.
Data do Certame: 18/01/2018 às 11:00
Local do Certame: SALA DE LICITAÇÃO- PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUBATI
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Documento TCE nº: 01602/18
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE RIACHO DOS
CAVALOS/PB, DURANTE O ANO DE 2018
Data do Certame: 24/01/2018 às 11:00
Local do Certame: Sala da CPL, Sede do Governo Municipal
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Documento TCE nº: 01641/18
Número da Licitação: 00044/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Sistema Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção
de ar condicionados tipo spllt e janela, para as diversas secretarias da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, destinado atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Data do Certame: 22/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da CPL
Valor Estimado: R$ 192.246,67
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Documento TCE nº: 01648/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas do
Município de Água Branca – PB, nos termos do Contrato de Repasse
n.º 1023190-41, celebrando entre a Prefeitura Municipal de Água
Branca e a União Federal, intermediado pela Caixa Econômica
Federal
Data do Certame: 25/01/2018 às 09:00
Local do Certame: prefeitura de água branca
Valor Estimado: R$ 249.518,43
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita
Documento TCE nº: 01670/18
Número da Licitação: 00044/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Sistema Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção
de ar condicionados tipo spllt e janela, para as diversas secretarias da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, destinado atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Data do Certame: 22/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da CPL
Valor Estimado: R$ 192.246,67
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Documento TCE nº: 01684/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para
todas as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Água
Branca – PB
Data do Certame: 19/01/2018 às 08:00
Local do Certame: prefeitura de água branca
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Documento TCE nº: 01687/18
Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Fornecimento de refeições para a manutenção,
desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e
programas das secretarias municipais da prefeitura de Água Branca –
PB

Data do Certame: 19/01/2018 às 10:00
Local do Certame: prefeitura de água branca
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Documento TCE nº: 01689/18
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição Parcelada de Pães e Bolos para o desenvolvimento
das ações, atividades e programas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Água Branca – PB
Data do Certame: 19/01/2018 às 11:00
Local do Certame: prefeitura de água branca
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Documento TCE nº: 01693/18
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição Parcelada de Hortifrutis para o desenvolvimento
das ações, atividades e programas de todas as Secretarias Municipais
da Prefeitura de Água Branca – PB
Data do Certame: 19/01/2018 às 11:30
Local do Certame: prefeitura de água branca
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita
Documento TCE nº: 01733/18
Número da Licitação: 00044/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Sistema Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção
de ar condicionados tipo spllt e janela, para as diversas secretarias da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, destinado atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Data do Certame: 22/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da CPL
Valor Estimado: R$ 192.246,67
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cubati
Documento TCE nº: 01734/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, DE FORMA
PARCELADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO
MUNICÍPIO DE CUBATÍ.
Data do Certame: 18/01/2018 às 08:00
Local do Certame: SALA DE LICITAÇÃO- PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUBATI
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Documento TCE nº: 01762/18
Número da Licitação: 00045/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS,
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
Data do Certame: 17/01/2018 às 10:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal
Valor Estimado: R$ 1.736.600,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Princesa
Documento TCE nº: 01770/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
PRINCESA-PB.
Data do Certame: 19/01/2018 às 08:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
PRINCESA-PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Princesa
Documento TCE nº: 01773/18
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Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA EM
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESAPB
Data do Certame: 19/01/2018 às 10:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
PRINCESA-PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Princesa
Documento TCE nº: 01778/18
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA
ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA E VEÍCULOS LOCADOS
PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB.
Data do Certame: 19/01/2018 às 13:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
PRINCESA-PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Princesa
Documento TCE nº: 01781/18
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS
VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE
PRINCESA-PB.
Data do Certame: 19/01/2018 às 14:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
PRINCESA-PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Documento TCE nº: 01795/18
Número da Licitação: 00010/2017
Modalidade: Convite
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAE5TRUTURA DO MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB.
Data do Certame: 13/12/2017 às 09:00
Local do Certame: Sede da CPL
Valor Estimado: R$ 73.866,23
Observações: Obs> Em razão de um grande volume de processos a
ser enviados para esse órgão, o convite 010/2017, deixou de ser
enviado em tempo hábil por mera desat
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Documento TCE nº: 01841/18
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
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.
Data do Certame: 24/01/2018 às 08:00
Local do Certame: sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal
Valor Estimado: R$ 356.358,53
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Documento TCE nº: 01895/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa do ramo, para realizar os serviços de
lavagens e consertos de pneus dos veículos da frota oficial da
Prefeitura de Cabaceiras, de acordo com a necessidade, conforme
consta no Termo de Referência.
Data do Certame: 23/01/2018 às 09:00
Local do Certame: sala da CPL no prédio vizinho a P M de
Cabaceiras
Valor Estimado: R$ 33.097,50

Observações: O aviso do certame foi publicado no DOE pagina 18 e
no Diário da FAMUP edição nº 2010 pagina 1, ambas publicadas no
dia 10.01.2018.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Documento TCE nº: 01896/18
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de pessoa física e/ou pessoa jurídica para a
prestação de serviços (parte técnica de engenharia através de um
engenheiro civil), conforme consta no Termo de Referência do
presente Edital.
Data do Certame: 23/01/2018 às 14:00
Local do Certame: sala da CPL no prédio vizinho a P M de
Cabaceiras
Valor Estimado: R$ 28.800,00
Observações: O aviso do certame foi publicado no DOE pagina 18 e
no Diário da FAMUP edição nº 2010 paginas 1 e 2, ambas publicadas
no dia 10.01.2018.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Documento TCE nº: 01897/18
Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação pessoa jurídica para prestar serviços de
Transporte Escolar em diversas localidades do município de
Cabaceiras, no total de 12 (doze) veículos, tipo menor preço por KM
RODADO em cada Rota, sendo o combustível, o motorista e a
manutenção do veículo por conta do contratado, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação, no transporte dos alunos da
Zona Rural para a sede do município, conforme consta do Edital
durante o exercício de 2018.
Data do Certame: 23/01/2018 às 10:30
Local do Certame: sala da CPL no prédio vizinho a P M de
Cabaceiras
Valor Estimado: R$ 303.593,10
Observações: O aviso do certame foi publicado no DOE pagina 10,
no Jornal a União pagina 25 e no Diário da FAMUP edição nº 2010
pagina 1 todos no dia 10.01.2018.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01901/18
Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de bebida láctea, com
fornecimento parcelado, destinado a atender a diversos programas do
Governo Municipal
Data do Certame: 22/01/2018 às 08:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01902/18
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de polpa de frutas,
com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos
programas do Governo Municipal
Data do Certame: 22/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01904/18
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de carnes e frios, com
fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos programas
do Governo Municipal
Data do Certame: 22/01/2018 às 10:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01906/18
Número da Licitação: 00005/2018
Modalidade: Pregão Presencial
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Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de frutas e verduras,
com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos
programas do Governo Municipal
Data do Certame: 22/01/2018 às 11:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01908/18
Número da Licitação: 00006/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção de site
e portal da transparência, para o desenvolvimento das atividades da
Prefeitura Municipal de Aparecida
Data do Certame: 23/01/2018 às 08:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01911/18
Número da Licitação: 00007/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para serviços elétricos em geral por
empreitada/tarefa, sem fornecimento de peças, nos termos da alínea
“d” do inc. VIII do art. 6º da Lei 8.666/93, destinados aos veículos que
compõe a frota da Prefeitura Municipal de Aparecida
Data do Certame: 23/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 01913/18
Número da Licitação: 00008/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros
alimentícios, com fornecimento parcelado, destinados a diversas
secretarias do município
Data do Certame: 23/01/2018 às 10:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cacimba de Dentro
Documento TCE nº: 01919/18
Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada
junto a Secretaria de Saúde do Município de Cacimba de Dentro/PB,
no exercício de 2018.
Data do Certame: 22/01/2018 às 10:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE
DENTRO
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 01926/18
Número da Licitação: 00314/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
Data do Certame: 25/01/2018 às 09:00
Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DA
PARAIBA
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Condado
Documento TCE nº: 01932/18
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículo,
destinado a manutenção das atividades do município
Data do Certame: 19/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Condado
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Documento TCE nº: 01933/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços

Objeto: Confecção parcelada de vestuários em malha e fardamentos
personalizados diversos, para o exercício de 2018, para suprir as
necessidades das secretarias vinculadas a esta entidade.
Data do Certame: 22/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Rua Dirson Andrade, n° 103, Centro, SertãozinhoPB
Valor Estimado: R$ 42.102,44
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lucena
Documento TCE nº: 01934/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Condicionadores de Ar tipo Split destinado a Secretaria de Educação
do Município de Lucena/PB
Data do Certame: 19/01/2018 às 09:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
Valor Estimado: R$ 40.248,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Documento TCE nº: 01935/18
Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisições parceladas de combustíveis diversos, mediante
requisição diária e/ou periódica, destinados aos veículos pertencentes
à frota oficial e locados a este entidade, conforme especificações
contidas no anexo do Edital, para serem consumidos no exercício
financeiro de 2018.
Data do Certame: 23/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Rua Dirson Andrade, n° 103, Centro, SertãozinhoPB
Valor Estimado: R$ 801.635,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Documento TCE nº: 01943/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de exames médicos de ultrassonografia, para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Tavares – PB
Data do Certame: 18/01/2018 às 08:00
Local do Certame: prefeitura de tavares
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena
Documento TCE nº: 01944/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA -PB.
Data do Certame: 23/01/2018 às 15:00
Local do Certame: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
HELENA-PB
Valor Estimado: R$ 237.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Documento TCE nº: 01945/18
Número da Licitação: 00002/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes e realização dos
serviços automotivos congêneres destinados à frota de veículos e
patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de
Tavares – PB
Data do Certame: 18/01/2018 às 09:00
Local do Certame: prefeitura de tavares
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Assunção
Documento TCE nº: 01947/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Formação de registro de preços para contratação de empresa
especializada para o fornecimento parcelado de combustíveis e
derivados, para atender a demanda desta Município
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Data do Certame: 23/01/2018 às 09:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Assunção - PB
Valor Estimado: R$ 878.152,80
Observações: Registro de Preços
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Documento TCE nº: 01949/18
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares,
não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à
população carente do município, através da secretaria da saúde
conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao
consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, revista abc
farma, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico
Data do Certame: 18/01/2018 às 10:30
Local do Certame: prefeitura de tavares
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Helena
Documento TCE nº: 01950/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA
DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS
SECRETARIA DESTA EDILIDADE.
Data do Certame: 23/01/2018 às 14:00
Local do Certame: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
HELENA-PB
Valor Estimado: R$ 640.100,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Documento TCE nº: 01951/18
Número da Licitação: 00005/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para
atender necessidade da Secretaria de Educação do Município
Data do Certame: 18/01/2018 às 15:00
Local do Certame: prefeitura de tavares
Valor Estimado: R$ 47.182,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pilar
Documento TCE nº: 01985/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de
Combustíveis destinados a frota de veículos do Município de Pilar PB.
Data do Certame: 19/01/2018 às 08:30
Local do Certame: Comissão Permanente de Licitação
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Pilar
Documento TCE nº: 01995/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de
Combustíveis, destinados a frota de veículos do Fundo Municipal de
Assistência Social de Pilar - PB.
Data do Certame: 19/01/2018 às 10:30
Local do Certame: Comissão Permanente de Licitação
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pilar
Documento TCE nº: 01999/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de
Combustíveis, destinados à frota de veículos do fundo Municipal de
Saúde de Pilar - PB
Data do Certame: 19/01/2018 às 09:30
Local do Certame: Comissão Permanente de Licitação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Solânea
Documento TCE nº: 02002/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção Diversos destinados a
atender as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB, para
o exercício de 2018.
Data do Certame: 25/01/2018 às 14:00
Local do Certame: CENTRO ADMINISTRATIVO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Documento TCE nº: 01953/18
Número da Licitação: 00006/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de Cadernos Escolares Personalizadas, para
atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme
especificação constante do Termo de Referência
Data do Certame: 18/01/2018 às 16:00
Local do Certame: prefeitura de tavares
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Documento TCE nº: 01957/18
Número da Licitação: 00007/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos em
Trânsito de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à
disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Tavares
– PB
Data do Certame: 18/01/2018 às 17:00
Local do Certame: prefeitura de tavares
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo
Documento TCE nº: 01959/18
Número da Licitação: 00082/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de transportes, mediante a locação de veículos em caráter
não eventual, com quilometragem livre, sem condutor e sem
combustível, objetivando o deslocamento para apoio das atividades
administrativas da Secretaria de Saúde do Município
Data do Certame: 24/01/2018 às 08:30
Local do Certame: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131 MONTE CASTELO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caaporã
Documento TCE nº: 02021/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO
ABERTO, CAÇAMBA E COMPACTADOR PARA REALIZAÇÃO DE
COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS.
Data do Certame: 22/01/2018 às 14:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 584.399,76
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caaporã
Documento TCE nº: 02024/18
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMÓVEIS DESTA
PREFEITURA, DE FORMA CONTÍNUA, ABRANGENDO: MECÂNICA
EM GERAL, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO
ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA,
ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL,
BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE
REPOSIÇÃO GENUÍNOS OU ORIGINAIS.
Data do Certame: 22/01/2018 às 09:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 361.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caaporã
Documento TCE nº: 02033/18
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Número da Licitação: 00007/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO ZERO KILOMETROS, PARA O
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTINADO A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ.
Data do Certame: 23/01/2018 às 14:30
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 8.366,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caaporã
Documento TCE nº: 02036/18
Número da Licitação: 00006/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: FORNECIMENTO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA A
POPULAÇÃO DO DISTRITO DE CUPISSURA E SEDE DO
MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E
INCLUSÃO SOCIAL.
Data do Certame: 23/01/2018 às 09:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 34.060,04
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Teixeira
Documento TCE nº: 02041/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,
ETANOL, DIESEL COMUM E S-10 E DERIVADOS DE PETRÓLEO)
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DO
MUNICÍPIO.
Data do Certame: 24/01/2018 às 09:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
Documento TCE nº: 02044/18
Número da Licitação: 10002/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E
COSMÉTICOS)
Data do Certame: 26/01/2018 às 09:45
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br
Jurisdicionado: Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa
Documento TCE nº: 02046/18
Número da Licitação: 10002/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E
COSMÉTICOS).
Data do Certame: 26/01/2018 às 09:45
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Piancó
Documento TCE nº: 02051/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Credenciamento de farmácia para fornecimento de
medicamentos que não constam do rol da Farmácia Básica e por se
tratarem de produtos para atendimento aos casos especiais e de
emergência, destinados à população carente deste município de
Piancó-PB.
Data do Certame: 29/01/2018 às 08:30
Local do Certame: Prédio da Prefeitura Municipal de Piancó
Valor Estimado: R$ 300.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sousa
Documento TCE nº: 02057/18
Número da Licitação: 00124/2017
Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de peças e acessórios de motos para manutenção
da frota automotiva em 2018 ( dois mil e dezoito) suprindo as
necessidades do município de Sousa/PB.
Data do Certame: 22/01/2018 às 08:30
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Sousa
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
Documento TCE nº: 02060/18
Número da Licitação: 10009/2017
Modalidade: Chamada Pública
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA
NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS PACTUADOS.
Data do Certame: 24/01/2018 às 09:00
Local do Certame: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Estimado: R$ 3.058.161,60
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Educação de Monteiro
Documento TCE nº: 02065/18
Número da Licitação: 26001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Seleção e contratação de transportadores autônomos, no
ramo pertinente, para efetuarem o transporte escolar de alunos
residentes na zona rural e adjacências para a sede do município e
demais localidades da Rede Municipal de Ensino.
Data do Certame: 23/01/2018 às 09:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Jurisdicionado: Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa
Documento TCE nº: 02072/18
Número da Licitação: 01002/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E
COSMÉTICOS)
Data do Certame: 26/01/2018 às 09:45
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ouro Velho
Documento TCE nº: 02086/18
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição parcelada de Pneus, por período de 12 (doze)
meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB
Data do Certame: 25/01/2018 às 14:15
Local do Certame: Sala da CPL
Valor Estimado: R$ 139.224,00
Observações: Publicado no DOM e outros meios

Errata
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 03/01/2018:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Capim
Documento TCE nº: 00028/18
Número da Licitação: 00032/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: A aquisição parcelada de combustíveis
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 03/01/2018:
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Capim
Documento TCE nº: 00031/18
Número da Licitação: 00007/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: A aquisição parcelada de combustíveis
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 03/01/2018:
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Capim
Documento TCE nº: 00057/18
Número da Licitação: 00011/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: A aquisição parcelada de combustíveis
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