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Diretor Executivo Geral
Nivaldo Cortes Bonifácio
Conselheiros Substitutos
Antônio Cláudio Silva Santos
Antônio Gomes Vieira Filho
Renato Sérgio Santiago Melo
Oscar Mamede Santiago Melo

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2011
Intimados: Tânia Mangueira Nitão Inácio, Gestor(a); Clair Leitão
Martins Diniz, Contador(a); Ravik Pinto Moreira, Representante Legal
da Construtora Claro Construções E Empreendimentos Ltda,
Interessado(a); Luiza Pessoa da Costa, Representante Legal da
Construtora Claro Construções E Empreendimentos Ltda,
Interessado(a); Paulo Ítalo de Oliveira Vilar, Advogado(a).
Sessão: 2086 - 20/07/2016 - Tribunal Pleno
Processo: 04725/13
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Igaracy
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2012
Intimados: Jucelino Lima de Farias, Ex-Gestor(a); José Lacerda
Brasileiro, Advogado(a).

Citação para Defesa por Edital
Processo: 04139/14
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2013
Citados: Gislany Assis da Silva, Interessado(a).
Prazo: 15 dias.

1. Atos do Tribunal Pleno
Intimação para Sessão
Sessão: 2081 - 15/06/2016 - Tribunal Pleno
Processo: 05132/10
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2009
Intimados: José Francisco Régis, Ex-Gestor(a); Dennys Carneiro
Rocha, Advogado(a); Jackeline Alves Cartaxo, Advogado(a); Arthur
Monteiro Lins Fialho, Advogado(a); Pedro Adolfo Moreno da Costa
Moreira, Advogado(a); Vanina Carneiro da Cunha Modesto,
Advogado(a); Walter de Agra Júnior, Advogado(a).
Sessão: 2081 - 15/06/2016 - Tribunal Pleno
Processo: 14300/11
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Inês
Subcategoria: Inspeção Especial de Contas
Exercício: 2011
Intimados: Adjefferson Kleber Vieira Diniz, Ex-Gestor(a); Bruno Lopes
de Araújo, Advogado(a); Danilo Sarmento Rocha Medeiros,
Advogado(a); Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, Advogado(a);
Hugo Tardey Lourenço, Advogado(a); John Johnson Gonçalves
Dantas de Abrantes, Advogado(a); Rafael Santiago Alves,
Advogado(a).
Sessão: 2085 - 13/07/2016 - Tribunal Pleno
Processo: 02402/12

Subproc. Geral da 1ª Câmara
Luciano Andrade Farias
Subproc. Geral da 2ª Câmara
Manoel Antonio dos Santos Neto
Procuradores
Elvira Samara Pereira de Oliveira
Isabella Barbosa Marinho Falcão
Marcílio Toscano Franca Filho
Bradson Tibério Luna Camelo

Processo: 03923/15
Jurisdicionado: Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2014
Citados: Marcio David Braz Rocha, Interessado(a).
Prazo: 15 dias.

Intimação para Defesa
Processo: 04640/14
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Palmeira
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2013
Intimados: Jose Felix de Lima Filho, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, se pronunciar sobre a cota do MP fls. 716/717.
Processo: 04475/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Palmeira
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2014
Intimados: Jose Felix de Lima Filho, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, se pronunciar acerca do que solicita a equipe
técnica no seu relatório fls. 68/205.
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Extrato de Decisão

Prorrogação de Prazo para Defesa

Ato: Acórdão APL-TC 00240/16
Sessão: 2078 - 25/05/2016
Processo: 05613/13 (Doc. 05311/15)
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Itabaiana
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais (Recurso de
Reconsideração)
Exercício: 2012
Interessados: Ronaldo Gomes da Silva, Responsável; Flávio Augusto
Cardoso Cunha, Procurador(a); Julierme Barbosa Xavier, Contador(a);
Camila Maria Marinho Lisboa Alves, Advogado(a); Fabiana Maria
Falcão Ismael da Costa, Advogado(a).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO interposto pelo antigo Presidente do Poder
Legislativo do Município de ITABAIANA/PB, SR. RONALDO GOMES
DA SILVA, em face da decisão desta Corte de Contas,
consubstanciada no ACÓRDÃO APL - TC - 00609/14, de 10 de
dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB
de 18 de dezembro do mesmo ano, acordam, por unanimidade, os
Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão plenária realizada nesta data, com
a ausência justificada do Conselheiro Arnóbio Alves Viana, o
afastamento temporário também justificado do Conselheiro Presidente
Arthur Paredes Cunha Lima, a declaração de impedimento do
Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira e a convocação do
Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos, em TOMAR
conhecimento do recurso, diante da legitimidade do recorrente e da
tempestividade de sua apresentação, e, no mérito, DAR-LHE
provimento parcial para: 1) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS
as contas do antigo Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de
Itabaiana/PB, Sr. Ronaldo Gomes da Silva, relativas ao exercício
financeiro de 2012. 2) INFORMAR à supracitada autoridade que a
decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou
achados, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem
a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas. 3)
DESCONSTITUIR A IMPUTAÇÃO de débito no montante de R$
54.043,58 (cinquenta e quatro mil, quarenta e três reais, e cinquenta e
oitos centavos), respeitante à escrituração de dispêndios com
contribuições securitárias sem comprovação, e, como consequência,
ELIMINAR A FIXAÇÃO de prazo para o recolhimento da importância.
4) REDUZIR A MULTA aplicada de R$ 7.882,17 (sete mil, oitocentos e
oitenta e dois reais, e dezessete centavos) para R$ 2.000,00 (dois mil
reais). 5) RETIRAR a determinação de remessa de peças dos autos à
Procuradoria de Justiça do Estado da Paraíba. 6) MANTER os envios
de recomendações ao atual Presidente do Poder Legislativo de
Itabaiana/PB e de comunicação à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em João Pessoa/PB. 7) REMETER os autos do presente
processo à Corregedoria deste Sinédrio de Contas para as
providências que se fizerem necessárias.

Processo: 05296/14
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2014
Citado: CARLOS ROBERTO BATISTA LACERDA, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Objeto: Pedido de Prorrogação de Prazo Relator: Conselheiro
Substituto Renato Sérgio Santiago Melo Interessado: José Airton
Pires de Sousa Advogado: Dr. Carlos Roberto Batista Lacerda
Acolhimento da solicitação e prorrogação do prazo por mais 15
(quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão,
concorde definido no art. 220, § 4º, inciso II, do RITCE/PB.

2. Atos da 1ª Câmara
Intimação para Defesa
Processo: 06723/07
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2007
Intimados: Yuri Simpson Lobato., Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: Para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca do derradeiro
ralatório da auditoria 187/188 dos autos.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 06723/07 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.

Extrato de Decisão Singular
Ato: Decisão Singular DS1-TC 00027/16
Processo: 05296/14
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2014
Interessados: Nubia de Sousa Lins, Gestor(a); Jose Airton Pires de
Souza, Gestor(a); Empresa Valcilânia Batista de Brito Santana-Me,
Interessado(a); Empresa Francisco D Assis Alves Dantas-Me,
Interessado(a); Valcilania Batista de Brito Santana, Interessado(a);
Francisco de Assis Alves Dantas, Interessado(a); Francisco Assis
Medeiros de Freitas, Interessado(a); Aline de O. Pires, Interessado(a);
Pablo Ramirez Pires de Mello, Interessado(a); Carlos Roberto Batista
Lacerda, Advogado(a).
Decisão: Objeto: Pedido de Prorrogação de Prazo Relator:
Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo Interessado:
José Airton Pires de Sousa Advogado: Dr. Carlos Roberto Batista
Lacerda Acolhimento da solicitação e prorrogação do prazo por mais
15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão,
concorde definido no art. 220, § 4º, inciso II, do RITCE/PB.

3. Atos da 2ª Câmara
Intimação para Sessão
Sessão: 2816 - 21/06/2016 - 2ª Câmara
Processo: 05103/10
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Maturéia
Subcategoria: Regularização de Vínculo Funcional - ACS-ACE EC-51
Exercício: 2010
Intimados: Daniel Dantas Wanderley, Gestor(a); Gustavo Nunes de
Aquino, Procurador(a).
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 05103/10 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.
Sessão: 2816 - 21/06/2016 - 2ª Câmara
Processo: 06255/10
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz
Subcategoria: Regularização de Vínculo Funcional - ACS-ACE EC-51
Exercício: 2010
Intimados: Adilma Fernandes da Silva, Gestor(a).
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 06255/10 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.
Sessão: 2816 - 21/06/2016 - 2ª Câmara
Processo: 05814/11
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia
Subcategoria: Concurso
Exercício: 2011
Intimados: Orisman Ferreira da Nóbrega, Gestor(a); Inácio Roberto
de Lira Campos, Ex-Gestor(a); Fabiola Marques Monteiro,
Procurador(a).
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 05814/11 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.
Sessão: 2815 - 14/06/2016 - 2ª Câmara
Processo: 09612/14
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conde
Subcategoria: Inspeção Especial de Obras
Exercício: 2013
Intimados: Tatiana Lundgren Correa de Oliveira, Gestor(a); Flávio
Augusto Cardoso Cunha, Assessor Técnico; Fabiana Maria Falcão
Ismael da Costa, Advogado(a); Fellype Odilon Maia Pessoa,
Advogado(a).

Citação para Defesa por Edital
Processo: 05636/07
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Pilõezinhos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2007
Citados: Elenildo Alves dos Santos, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 05636/07 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.
Processo: 05600/08
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Pilõezinhos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2008
Citados: Elenildo Alves dos Santos, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 05600/08 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.
Processo: 08702/08
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2008
Citados: Maria Cristina da Silva, Ex-Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 08702/08 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.
Processo: 06212/11
Jurisdicionado: Instituto Previdênciário do Município de Juazeirinho
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2011
Citados: Julio César Barros Rangel, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 06212/11 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.
Processo: 06244/11
Jurisdicionado: Instituto Previdênciário do Município de Juazeirinho
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2011
Citados: Julio César Barros Rangel, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 06244/11 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.
Processo: 05091/12
Jurisdicionado: Instituto Previdênciário do Município de Juazeirinho
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2012
Citados: Julio César Barros Rangel, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 05091/12 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.
Processo: 01180/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01180/16 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.
Processo: 01183/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01183/16 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.
Processo: 01186/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01186/16 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.
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Processo: 01199/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01199/16 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.
Processo: 01207/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01207/16 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.
Processo: 01459/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01459/16 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.
Processo: 01467/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01467/16 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.
Processo: 01468/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01468/16 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.
Processo: 01473/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux

Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01473/16 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.
Processo: 01474/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 01474/16 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.
Processo: 03428/16
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2016
Citados: Gilson Luiz da Silva, Gestor(a).
Prazo: 15 dias.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 03428/16 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.

Intimação para Defesa
Processo: 07946/13
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2011
Intimados: Jovelino Carolino Delgado Neto, Advogado(a); Eris
Rodrigues Araujo da Silva, Advogado(a); Frederico Augusto Cavalcanti
Bernardo, Advogado(a); Juliene Jeronimo Vieira Torres., Advogado(a);
Yuri Simpson Lobato, Gestor(a); Milena Medeiros de Alencar,
Advogado(a); Thiago Caminha Pessoa da Costa, Advogado(a); Vania
de Farias Castro, Advogado(a); Euclides Dias Sá Filho, Advogado(a);
Camila Ribeiro de Araujo, Advogado(a); Emanuella Maria de Almeida
Medeiros, Advogado(a).
Prazo: 15 dias
Processo: 10766/15
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores de Santa
Cruz
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2012
Intimados: Lúcio Flávio Antunes de Andrade, Gestor(a); Annibal
Peixoto Neto, Advogado(a); Felipe Gomes de Medeiros, Advogado(a).
Prazo: 15 dias
Nota: INTIMAR o gestor e seu representante para a apresentação da
documentação mencionada na Resolução RC2 - TC 00028/16.
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 10766/15 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.
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Prorrogação de Prazo para Defesa
Processo: 02915/08
Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2006
Citado: ALFREDO NOGUEIRA FILHO, Ex-Gestor(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias, por
força do § 3º do art. 220 da Resolução Normativa RN TC Nº
10/2010.
Processo: 14787/13
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: Inspeção Especial de Gestão de Pessoal
Exercício: 2011
Citado: RICARDO VIEIRA COUTINHO, Gestor(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 11005/15
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Reforma
Exercício: 2011
Citado: JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 11013/15
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Reforma
Exercício: 2011
Citado: JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 11040/15
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Reforma
Exercício: 2011
Citado: JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 13874/15
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Reforma
Exercício: 2011
Citado: JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 06666/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2015
Citado: MARCO AURÉLIO DE MEDEIROS VILLAR, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.

Errata
Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 20/05/2016:
Sessão: 2815 - 14/06/2016 - 2ª Câmara
Processo: 08603/12
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde
Subcategoria: Inspeção Especial de Convênios
Exercício: 2012
Intimados: Cláudio Chaves Costa, Gestor(a); Arthur Bonfim Galdino
de Araújo, Ex-Gestor(a); Manoel Ludgério Pereira Neto,
Interessado(a); Waldson Dias de Souza, Interessado(a); Lidyane Silva
Moreira, Advogado(a).
Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o
Processo 08603/12 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.

4. Atos da Auditoria
Intimação para Complementação de
Licitação
Documento: 00819/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Emas
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: José William Segundo Madruga, Gestor(a); Kelner Araujo
de Vasconcelos, Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 00819/15 :
[PDF] Ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas na ordem de classificação, a análise da proposta e
documentação de habilitação, verificação de aceitabilidade da
proposta e os recursos interpostos e respectivas decisões
[PDF] Despacho da autoridade competente autorizando a abertura da
licitação
[PDF] Outros comprovantes de publicação: 1) Da abertura: Diários
Oficiais/Jornal de grande circulação/Internet 2) Resultado: Diários
Oficiais/Internet
3)
Publicação
do
extrato
de
contrato
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF]
Ato
de
designação
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Edital contendo no mínimo: Credenciamento, critérios para
proposta e habilitação, critério de aceitabilidade, processamento de
lances e declaração de vencedor e respectivo anexos, quando for o
caso
[PDF]
Homologação
e
Adjudicação
da
licitação
[PDF] Informação contendo o impacto orçamentário e financeiro
[PDF] Expediente justificando a necessidade da licitação
[PDF] Contrato, carta contrato, nota de empenho ou minuta da ata de
registro
de
preço,
quando
for
o
caso
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da minuta de
editais de licitação bem como as dos contratos, acordos ou ajustes e
de
seus
Anexos
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Propostas vencedoras, respectivas documentação de
habilitação
e
documentos
que
as
instruíram
[PDF] Termo de referência contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de
desembolso,
se
for
o
caso
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 07485/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Ibrahim Soares Travassos, Assessor Técnico; José
Ivanilson Soares de Lacerda, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 07485/15 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
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aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 16766/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Aurileide Egidio de Moura, Gestor(a); Maiane de Sousa
Oliveira, Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 16766/15 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta do
seu
objeto
e
do
recurso,
quando
couber
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da minuta de
editais de licitação bem como as dos contratos, acordos ou ajustes e
de
seus
Anexos
[PDF] Atas de todas as sessões realizadas pela Comissão
Permanente
de
Licitação
[PDF] Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação (CPL)
ou
Comissão
Especial
de
Licitação
(CEL)
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s)
vencedor(es)
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF]
Homologação
e
Adjudicação
da
licitação
[PDF] Impugnações ao edital e recursos interpostos pelos licitantes e
respectivas
decisões
[PDF] Parecer(es) técnico(s) e/ou jurídico(s) emitido(s) sobre o
procedimento
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços contendo: licença(s) ou
dispensa(s) ambiental (is); projetos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura com as respectivas ARTs; planilha orçamentária constando
todos os serviços a serem contratados com as respectivas
quantidades e preços unitários e totais e indicação do mês que serviu
de base para a sua elaboração; planilha de composição de BDI e Enc.
Sociais; especificações técnicas dos materiais e serviços; cronograma
físico
financeiro;
outros
que
o
objeto
exigir
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços
[PDF] Outros comprovantes de publicação: 1) Diários Oficiais/Jornal
de grande circulação/Internet; 2) Resultado: Diários Oficiais/Internet; 3)
Extrato
de
contrato
[PDF] Relatório conclusivo da Comissão Permanente de Licitação, ou
do
Leiloeiro
indicando
o(s)
vencedor(es)

[PDF] Expediente solicitando abertura de licitação por autoridade
competente
[PLANILHA] Mapa comparativo dos preços ofertados por todos os
licitantes, exceto na modalidade pregão e dispensas e inexigibilidades
[PLANILHA] Planilha constando a descrição do(s) material(is) ou
equipamento(s) ou serviço(s) comum(uns) a ser adquirido(s) (através
de pesquisa de mercado, junto a pelo menos três fornecedores,
fazendo-se referência ao nome ou razão social, CPF ou CNPJ, e
endereço, pelo menos), com a respectiva especificações, quantidades
e preços, devendo constar a assinatura do responsável, com nome
completo, cargo e matrícula
Documento: 21198/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Fabian Dutra Silva, Gestor(a); José Rogério Silva Nunes,
Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 21198/15 :
[PDF] Ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas na ordem de classificação, a análise da proposta e
documentação de habilitação, verificação de aceitabilidade da
proposta e os recursos interpostos e respectivas decisões
[PDF] Despacho da autoridade competente autorizando a abertura da
licitação
[PDF] Outros comprovantes de publicação: 1) Da abertura: Diários
Oficiais/Jornal de grande circulação/Internet 2) Resultado: Diários
Oficiais/Internet
3)
Publicação
do
extrato
de
contrato
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF]
Ato
de
designação
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Edital contendo no mínimo: Credenciamento, critérios para
proposta e habilitação, critério de aceitabilidade, processamento de
lances e declaração de vencedor e respectivo anexos, quando for o
caso
[PDF]
Homologação
e
Adjudicação
da
licitação
[PDF] Informação contendo o impacto orçamentário e financeiro
[PDF] Expediente justificando a necessidade da licitação
[PDF] Contrato, carta contrato, nota de empenho ou minuta da ata de
registro
de
preço,
quando
for
o
caso
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da minuta de
editais de licitação bem como as dos contratos, acordos ou ajustes e
de
seus
Anexos
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Propostas vencedoras, respectivas documentação de
habilitação
e
documentos
que
as
instruíram
[PDF] Termo de referência contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de
desembolso,
se
for
o
caso
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 32357/15
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pedras de Fogo
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Jose Alberto Albino da Silva, Assessor Técnico;
Washington Luis Chaves da Rocha, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 32357/15 :
[PDF] Ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas na ordem de classificação, a análise da proposta e
documentação de habilitação, verificação de aceitabilidade da
proposta e os recursos interpostos e respectivas decisões
[PDF] Despacho da autoridade competente autorizando a abertura da
licitação
[PDF] Outros comprovantes de publicação: 1) Da abertura: Diários
Oficiais/Jornal de grande circulação/Internet 2) Resultado: Diários
Oficiais/Internet
3)
Publicação
do
extrato
de
contrato
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
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advierem
de
outro
ente
financeiros
[PDF]
Ato
de
designação
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Edital contendo no mínimo: Credenciamento, critérios para
proposta e habilitação, critério de aceitabilidade, processamento de
lances e declaração de vencedor e respectivo anexos, quando for o
caso
[PDF]
Homologação
e
Adjudicação
da
licitação
[PDF] Informação contendo o impacto orçamentário e financeiro
[PDF] Expediente justificando a necessidade da licitação
[PDF] Contrato, carta contrato, nota de empenho ou minuta da ata de
registro
de
preço,
quando
for
o
caso
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da minuta de
editais de licitação bem como as dos contratos, acordos ou ajustes e
de
seus
Anexos
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Propostas vencedoras, respectivas documentação de
habilitação
e
documentos
que
as
instruíram
[PDF] Termo de referência contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de
desembolso,
se
for
o
caso
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 37195/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Allan Feliphe Bastos de Sousa, Gestor(a); Bráz de Sousa
Lins, Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 37195/15 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração

Documento: 58761/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Amanda Soares Freire, Assessor Técnico; Jose Tadeu
Sales de Luna, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 58761/15 :
[PDF] Ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas na ordem de classificação, a análise da proposta e
documentação de habilitação, verificação de aceitabilidade da
proposta e os recursos interpostos e respectivas decisões
[PDF] Despacho da autoridade competente autorizando a abertura da
licitação
[PDF] Outros comprovantes de publicação: 1) Da abertura: Diários
Oficiais/Jornal de grande circulação/Internet 2) Resultado: Diários
Oficiais/Internet
3)
Publicação
do
extrato
de
contrato
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF]
Ato
de
designação
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Edital contendo no mínimo: Credenciamento, critérios para
proposta e habilitação, critério de aceitabilidade, processamento de
lances e declaração de vencedor e respectivo anexos, quando for o
caso
[PDF]
Homologação
e
Adjudicação
da
licitação
[PDF] Informação contendo o impacto orçamentário e financeiro
[PDF] Expediente justificando a necessidade da licitação
[PDF] Contrato, carta contrato, nota de empenho ou minuta da ata de
registro
de
preço,
quando
for
o
caso
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da minuta de
editais de licitação bem como as dos contratos, acordos ou ajustes e
de
seus
Anexos
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Propostas vencedoras, respectivas documentação de
habilitação
e
documentos
que
as
instruíram
[PDF] Termo de referência contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de
desembolso,
se
for
o
caso
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 60050/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Edmilson Gomes de Souza, Gestor(a); Paulo Gildo de
Oliveira Lima Junior, Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 60050/15 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
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orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 64673/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Leomar Benicio Maia, Gestor(a); Pedro Cesar Maia,
Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 64673/15 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários à contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 65846/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pitimbu
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Eduardo Henrique Marinho Alves, Assessor Técnico;
Leonardo Jose Barbalho Carneiro, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 65846/15 :

[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 66324/15
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Montadas
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015
Intimados: Fabio Junior de Lima Paulino, Assessor Técnico; Jairo
Herculano de Melo, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 66324/15 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
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caso.
o
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 06020/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2016
Intimados: Ibrahim Soares Travassos, Assessor Técnico; José
Ivanilson Soares de Lacerda, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 06020/16 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 06444/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2016
Intimados: Alderi de Oliveira Caju, Gestor(a); Jose Erivan Leite,
Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 06444/16 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da

contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários à contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 12687/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2016
Intimados: Edilamar de Araujo Souto Almeida, Assessor Técnico;
Evilásio de Araújo Souto, Gestor(a).
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 12687/16 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários a contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
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[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração
Documento: 23726/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2016
Intimados: Leomar Benicio Maia, Gestor(a); Pedro Cesar Maia,
Assessor Técnico.
Prazo: 15 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 23726/16 :
[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com a indicação sucinta do seu objeto e do recurso
financeiro
[PDF] Aprovo da assessoria jurídica acerca da legalidade da
contratação
direta
e
do
respectivo
contrato
[PDF]
Contrato
ou
instrumento
equivalente
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente
[PDF] Razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Aprovação da autoridade competente dos objetos de pesquisa
aos quais os bens serão alocados, quando for o caso
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme o caso.
[PDF]
Justificativa
do
preço
contratado
[PDF] Justificativa da DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de licitar,
devidamente assinado e fundamentado, acompanhado dos
respectivos anexos e dos comprovantes de publicação na forma e
prazo
legais
[PDF] Mapa Comparativo de Preços, quando for o caso
[PDF] Quaisquer outros documentos necessários à contratação direta
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico das obras e serviços, quando for o caso.
[PDF] Projeto básico (parte textual) das obras e serviços, quando for o
caso.
[PDF] Projeto executivo (parte textual) das obras e serviços quando for
o
caso.
[PDF] Publicação na imprensa oficial da ratificação da dispensa ou
inexigibilidade de licitar, inclusive as dispensadas previstas no art.17
da
Lei
nº
8.666/93
[PDF] Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial
[PDF] Ratificação da dispensa ou inexigibilidade contendo no mínimo
menção a Lei 8666/93, cargo e nome da autoridade ratificadora,
qualificação da contratada, valor do contrato e regime de execução.
[PDF] Expediente solicitando autorização para abertura do processo
de
contratação
direta
[PLANILHA] Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de
preços unitários, com indicação do mês que serviu de base para a sua
elaboração

5. Atos dos Jurisdicionados
Aviso de Licitação dos Jurisdicionados
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro
Documento TCE nº: 23218/16
Número da Licitação: 16018/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Sistema de Registro de Preços para objeto Sistema de
Registro de Preços para eventual FORNECIMENTO DE CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFE BREANK, para suprir as
necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade
Data do Certame: 13/06/2016 às 09:30
Local do Certame: Setor de Licitação de Monteiro

Valor Estimado: R$ 189.000,00
Observações: Adiamento da data pois deu deserto
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 24028/16
Número da Licitação: 00048/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de sangue de carneiro desfibrilado estéril, e outros
Data do Certame: 20/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Central de Compras do Estado da Paraíba - SEAD
PB
Observações: Segunda chamada do pregão 048/2016, uma vez que
a primeira chamada foi deserta.
Site do Edital: http://www.centraldecompras.pb.gov.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Esperança
Documento TCE nº: 30356/16
Número da Licitação: 00034/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS
NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB.
Data do Certame: 16/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Esperança/PB CPL
Valor Estimado: R$ 62.434,58
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 30380/16
Número da Licitação: 00274/2015
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa para manutenção e atualização do
banco de dados do Sistema Gestor de Compras.
Data do Certame: 16/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Central de Compras do Estado da Paraíba - SEAD
PB
Site do Edital: http://www.centraldecompras.pb.gov.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bento
Documento TCE nº: 30387/16
Número da Licitação: 00002/2016
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PRAÇA NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Data do Certame: 24/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Praça Tiradentes, 52, Centro, São Bento-PB
Valor Estimado: R$ 254.566,06
Jurisdicionado: Superintendência Cajazeirense de Transporte e
Trânsito
Documento TCE nº: 30388/16
Número da Licitação: 00013/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de barracas para os pontos de apoio dos moto-táxi
no município de Cajazeiras
Data do Certame: 15/06/2016 às 09:30
Local do Certame: SALA DA CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d´ Água
Documento TCE nº: 30408/16
Número da Licitação: 00034/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição parcelada de equipamentos hospitalares,
escritórios, ar-condicionados, refrigeradores, informática, destinada as
atividades da secretaria de saúde, deste município, em virtudes dos
itens que ficaram fracassados na licitação anterior, conforme
especificações do Edital e seus anexos.
Data do Certame: 15/06/2016 às 08:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Olho d´ Água
Documento TCE nº: 30447/16
Número da Licitação: 00009/2016
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Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com a
locação de estrutura para as festividades juninas nos dia 21, 22 e 23
de junho de 2016.
Data do Certame: 16/06/2016 às 09:00
Local do Certame: sala de licitação na Prefeitura Municipal de Olho
Valor Estimado: R$ 58.668,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Olho d´ Água
Documento TCE nº: 30448/16
Número da Licitação: 00008/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de combustíveis para
abastecimento na cidade de João Pessoa, destinados aos veículos
pertencentes ao município de Olho Dagua.
Data do Certame: 16/06/2016 às 08:00
Local do Certame: sala de licitação na Prefeitura Municipal de Olho
Valor Estimado: R$ 167.070,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Documento TCE nº: 30483/16
Número da Licitação: 00025/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de prestação de serviços de locação de 01 (uma)
caçamba com capacidade mínima de 06 m³, com motorista, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Santa Luzia/PB.
Data do Certame: 16/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Pça. Estanislau de Medeiros, s/n, Antônio Bento
Valor Estimado: R$ 26.499,96
Observações: OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER
FORNECIDOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, das 08:00 às 12:00hs.
ATRAVÉS DO SETOR DE LICITAÇÃO, Fone (83) 3461-2299.
Site do Edital: http://www.santaluzia.pb.gov.br/servicos/avisos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cuité
Documento TCE nº: 30499/16
Número da Licitação: 00002/2016
Modalidade: Chamada Pública
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE
DESTE MUNICÍPIO
Data do Certame: 28/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Sala da CPL, sede da Prefeitura de Cuité
Valor Estimado: R$ 52.977,67
Site do Edital: http://www.cuite.pb.gov.br/licitacoes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cuité
Documento TCE nº: 30499/16
Número da Licitação: 00002/2016
Modalidade: Chamada Pública
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE
DESTE MUNICÍPIO
Data do Certame: 28/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Sala da CPL, sede da Prefeitura de Cuité
Valor Estimado: R$ 58.792,17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim
Documento TCE nº: 30504/16
Número da Licitação: 00003/2016
Modalidade: Convite
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de serviços de limpeza e capinagem em vias
públicas do Município de São José do Bonfim/PB
Data do Certame: 10/06/2016 às 14:00
Local do Certame: Rua José Ferreira, 05, Centro, São José do
Bonfim
Valor Estimado: R$ 80.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Documento TCE nº: 30505/16
Número da Licitação: 00031/2016
Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Execução dos serviços de transporte escolar diversos,
destinado a rede de ensino municipal deste município
Data do Certame: 15/06/2016 às 14:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Documento TCE nº: 30507/16
Número da Licitação: 00029/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de livros didáticos e brinquedos pedagógicos
diversos para educação infantil, destinado a esta Prefeitura
Data do Certame: 15/06/2016 às 10:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Documento TCE nº: 30508/16
Número da Licitação: 00030/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Recuperação de moveis diversos, destinado a esta Prefeitura
Data do Certame: 15/06/2016 às 11:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Jacaraú
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
Documento TCE nº: 30510/16
Número da Licitação: 00019/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Locação de veículos diversos destinados para ficar a
disposição das secretarias municipais.
Data do Certame: 14/06/2016 às 08:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal Sala da CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
Documento TCE nº: 30511/16
Número da Licitação: 00020/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Fornecimento de Refeições, Destinados aos Funcionários,
Servidores e Eventos Promovidos Pela Prefeitura Municipal de Caldas
Brandão.
Data do Certame: 14/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal Sala da CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caldas Brandão
Documento TCE nº: 30512/16
Número da Licitação: 00021/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisição de material de construção diversos destinados a
manutenção das secretarias municipais.
Data do Certame: 14/06/2016 às 10:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal Sala da CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Desterro
Documento TCE nº: 30526/16
Número da Licitação: 00016/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de uma pessoa física ou jurídica para prestar
serviços técnico profissionais na Gestão do SUAS e do Programa
Bolsa Família, junto à Secretaria de ação Social do Município de
Desterro/PB, conforme termo de referencia.
Data do Certame: 17/06/2016 às 08:00
Local do Certame: R Cônego Florentino, 55, 1 Andar, Centro,
Desterro
Observações: Sistema de Registro de Preços - SRP
Jurisdicionado: Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana EMLUR
Documento TCE nº: 30538/16
Número da Licitação: 00005/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS
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Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS
Site do Edital: http://www.centraldecompras.pb.gov.br

NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA
Data do Certame: 15/06/2016 às 08:30
Local do Certame: Sede da EMLUR
Valor Estimado: R$ 162.095,04
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Uirauna
Documento TCE nº: 30546/16
Número da Licitação: 00004/2016
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de
Pavimentação em Paralelepípedos na Rua José Joaquim Duarte no
Município de Uiraúna/PB
Data do Certame: 22/06/2016 às 15:30
Local do Certame: SALA DA CPL
Valor Estimado: R$ 321.871,39
Site do Edital: http://uirauna.pb.gov.br/
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Uirauna
Documento TCE nº: 30550/16
Número da Licitação: 00003/2016
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Obra de execução da ação de saneamento básico no
município de Uiraúna, na modalidade Melhoria Habitacional para
Controle da Doença de Chagas
Data do Certame: 22/06/2016 às 14:30
Local do Certame: SALA DA CPL
Valor Estimado: R$ 764.038,00
Site do Edital: http://uirauna.pb.gov.br/
Jurisdicionado: Tribunal de Contas
Documento TCE nº: 30554/16
Número da Licitação: 00003/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de
Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de
cotação, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação de
bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e
assessoramento do melhor roteiro aéreo.
Data do Certame: 16/06/2016 às 09:00
Local do Certame: SEDE DO TCE-PB
Valor Estimado: R$ 204.000,00
Site do Edital:
http://publicacao.tce.pb.gov.br/e76e1a2a3f4a82fa2f9c88aa63b02021
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Uirauna
Documento TCE nº: 30565/16
Número da Licitação: 00029/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
SUPRIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB
Data do Certame: 16/06/2016 às 08:30
Local do Certame: SALA DA CPL
Site do Edital: http://uirauna.pb.gov.br/
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa
Documento TCE nº: 30567/16
Número da Licitação: 00013/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA
PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME EDITAL
Data do Certame: 15/06/2016 às 09:00
Local do Certame: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Site do Edital: http://www.barradesantarosa.pb.gov.br

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Documento TCE nº: 30626/16
Número da Licitação: 00005/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Eventual aquisição parcelada de materiais de limpeza,
destinados à manutenção das secretarias municipais
Data do Certame: 16/06/2016 às 10:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serraria
Documento TCE nº: 30631/16
Número da Licitação: 00012/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos
para melhor funcionamento e atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.
Data do Certame: 16/06/2016 às 09:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Serraria
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serraria
Documento TCE nº: 30633/16
Número da Licitação: 00013/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Aquisições parceladas de Materiais de Construção, para
atender as demandas das secretariais deste Município
Data do Certame: 16/06/2016 às 13:30
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Serraria

Errata
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 19/05/2016:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pombal
Documento TCE nº: 27413/16
Número da Licitação: 00056/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO
DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DE
DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 31/05/2016:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio
Documento TCE nº: 28923/16
Número da Licitação: 00007/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE
MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DESTA PREFEITURA
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 31/05/2016:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio
Documento TCE nº: 28925/16
Número da Licitação: 00009/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO
DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA
Assinado de forma digital por SIDNEY JOSE ROCHA MONTEIRO:04517510433
Dados: 2016.06.06 11:51:39 -03'00'

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 30615/16
Número da Licitação: 00094/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Objeto: Contratação de Serviço Pessoa Jurídica - Diagnósticos
Estatísticos
Data do Certame: 17/06/2016 às 09:00
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