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1. Atos do Tribunal Pleno
Intimação para Sessão
Sessão: 2269 - 15/07/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: 04397/17
Jurisdicionado: Corpo de Bombeiros Militar
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Jair Carneiro de Barros (Gestor(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2270 - 22/07/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: 05908/18
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Queimadas
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2017
Intimados: José Carlos de Sousa Rêgo (Gestor(a)); Paulo Ítalo de
Oliveira Vilar (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
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e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2269 - 15/07/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: 06197/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Eliane Santiago Vieira (Gestor(a)); Fabiano Pedro da Silva
(Gestor(a)); Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2270 - 22/07/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: 06274/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Imaculada
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Aldo Lustosa da Silva (Gestor(a)); Vilson Lacerda
Brasileiro (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2269 - 15/07/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: 06281/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Maria Da Guia Alves (Gestor(a)); Raniere Leite Dóia
(Contador(a)); Elayse de Kascia Montenegro da Nobrega
(Interessado(a)); Volffraniad Pinheiro Dias de Sa (Interessado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2270 - 22/07/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: 06418/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Everton Firmino Batista (Gestor(a)); Paulo Ítalo de Oliveira
Vilar (Advogado(a)).
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Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

2. Atos da 1ª Câmara
Intimação para Sessão
Sessão: 2834 - 16/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 05803/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Belém
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2017
Intimados: Rosângela Maria Barbosa de Melo (Ex-Gestor(a)); Camila
Maria Marinho Lisboa Alves (Advogado(a)); Indira Ferreira Ribeiro
(Advogado(a)); Noemia Lisboa Alves da Fonseca (Advogado(a)); Anne
Rayssa Nunes Costa Mandu (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara1@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2834 - 16/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 14403/18
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2018
Intimados: Luzia Maria Marinho Leite Pinto (Gestor(a)); Marco Aurélio
de Medeiros Villar (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara1@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2834 - 16/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 04529/19
Jurisdicionado: Secretaria de Finanças de Campina Grande
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Joab Pacheco de Oliveira (Gestor(a)); Marco Aurélio de
Medeiros Villar (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara1@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Sessão: 2834 - 16/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02569/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Salgadinho
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2020
Intimados: Marcos Antonio Alves (Gestor(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara1@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

Extrato de Decisão
Ato: Acórdão AC1-TC 00914/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02440/17
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de Desterro
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2016
Interessados: Sueli Ezequiel de Medeiros Silva (Gestor(a)); Enio silva
Nascimento (Interessado(a)); MARINALVA AMORIM BARBOSA DA
SILVA (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 02.440/17, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Marinalva Amorim Barbosa Silva, matrícula
nº 71, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão
realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do
Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria AP –
03/2016], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço comprovado e os
cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de origem. Presente ao
Julgamento Representante do Ministério Público. Publique-se,
registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara, João
Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00917/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 01012/18
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Servidores Municipais de
Lagoa Seca
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Pedro Jacome de Moura (Gestor(a)); Pedro Jacome de
Moura
(Interessado(a));
NEUSA
DA
COSTA
PINHEIRO
(Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 01.012/18, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Neusa da Costa Pinheiro, matrícula nº
00880-0, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão
realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do
Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria AP –
139/2018], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço comprovado e
os cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de origem. Presente ao
Julgamento Representante do Ministério Público. Publique-se,
registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara, João
Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00919/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 04097/18
Jurisdicionado: Instituto Previdênciário do Município de Juazeirinho
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Interessados: Jonny Leomaques Vieira Batista (Gestor(a)); Jonny
Leomaques Vieira Batista (Interessado(a)); maria do socorro claudio
souto (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 04.097/18, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Maria do Socorro Delfino Claudio Souto,
matrícula nº 560428-1, Professora, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade,
em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do
voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria Nº
18/2017], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço
comprovado e os cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de
origem. Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª
Câmara, João Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00920/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 10810/18
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Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Servidores Municipais de
Lagoa Seca
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2018
Interessados: Pedro Jacome de Moura (Gestor(a)); Pedro Jacome de
Moura (Interessado(a)); Walter Luiz Grangeiro da Silva
(Interessado(a)); Ivanilda Maciel Silva (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 10.810/18, referente à pensão vitalícia concedida a
Sra. Ivanilda Maciel Silva, por morte do ex-servidor Sr. Walter Luiz
Grangeiro da Silva, ex-ocupante do cargo de Engenheiro Civil,
matrícula n° 94840-3, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Lagoa Seca PB, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª
CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à
unanimidade, em sessão realizada nesta data, na conformidade do
relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato
formalizador, em: 1) JULGAR IRREGULAR o ato concessivo do
benefício, haja vista o acúmulo indevido de pensões; 2) NEGAR
REGISTRO a pensão analisada neste processo [Portaria AP nº
038/2018]; 3) ASSINAR PRAZO de 30 (trinta) dias ao Gestor do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Lagoa SecaPB, Sr. Pedro Jácome de Moura, para que proceda ao
restabelecimento da legalidade, adotando as providencias no sentido
da suspensão do pagamento do benefício previdenciário em análise,
sob pena de aplicação de multa por omissão, encaminhando a este
Tribunal documentação comprobatória, em razão da irregularidade do
Ato concessivo [Portaria AP nº 038/2018]. Presente ao Julgamento
Representante do Ministério Público Especial.
Ato: Acórdão AC1-TC 00933/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 14940/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Rodrigo Ismael da Costa Macedo (Gestor(a)); Roberto
Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)); Joao Paulo Barreto de Azevedo
(Interessado(a)); FRANCIRALDA ARRUDA PALITÓ RAMALHO
(Interessado(a)); Victor Assis de Oliveira Targino (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 14.940/18, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Franciralda Arruda Palitó Ramalho,
matrícula nº 28.540-4, Professora da Educação Básica II, lotada na
Secretaria Municipal da Educação e Cultura, acordam os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada nesta data, na
conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do
presente ato formalizador, em CONCEDER REGISTRO ao referido ato
aposentatório [Portaria Nº 369/2018], tendo presentes sua legalidade,
o tempo de serviço comprovado e os cálculos dos proventos efetuados
pelo órgão de origem. Presente ao Julgamento Representante do
Ministério Público. Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das
Sessões da 1ª Câmara, João Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00927/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02313/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra Branca
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2019
Interessados: Vicente Fialho De Sousa Neto (Gestor(a)); Hyago
Cesar Lima Feitosa (Interessado(a)); Josedeo Saraiva de Souza
(Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 02.313/19, que trata do exame da legalidade do
procedimento licitatório nº 01/2019, na modalidade Pregão Presencial,
realizado pela Prefeitura Municipal de Serra Branca, objetivando a
aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à
manutenção dos veículos da frota daquela edilidade, acordam os
Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada
nesta data, na conformidade do relatório e do VOTO do Relator, partes
integrantes do presente ato formalizador, em; a) Julgar regular, com
ressalvas, a presente licitação; Presente ao Julgamento o
Representante do Ministério Público.
Ato: Acórdão AC1-TC 00925/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 05919/19

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Campina Grande
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Interessados: Ivonete Almeida de Andrade Ludgerio (Gestor(a));
Diogo Maia da Silva Mariz (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
processo TC nº 05.919/19, que trata da Prestação Anual de Contas da
Câmara Municipal de Campina Grande, tendo como gestora a Sra.
Ivonete Almeida de Andrade Ludgério, ACORDAM os Conselheiros
Membros da Egrégia 1ª Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada nesta
data, na conformidade do relatório e do voto do relator,em: 1. Julgar
irregularas contas de gestão da Presidente da Câmara Municipal de
Campina Grande, Sra. Ivonete Almeida de Andrade Ludgério, relativas
ao exercício de 2018; 2. Aplicar à Sra. Ivonete Almeida de Andrade
Ludgério, Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande,
exercício 2018, MULTA no valor de R$ 2.000,00 (38,62 UFR-PB), com
fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCE/PB, em função das
irregularidades relatadas e examinadas nos autos, todas detalhadas
ao longo desta peça, assinando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
recolhimento ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira
Municipal, conforme previsto no art. 3º da Resolução RN TC nº
04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o
trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, podendo-se dar a
intervenção do Ministério Público, na hipótese de omissão, tal como
previsto no art. 71, § 4º, da Constituição Estadual. 3. Representar ao
Ministério Público do Estado da Paraíba, para as providências que
entender cabíveis, face da transgressão a mandamento constitucional
(art. 29-A, §§ 1º e3º, da CF/88), do fracionamento de despesas
evidenciado e do elevado número de servidores precários em relação
aos efetivos; 4. Representar à Delegacia da Receita Federal em
Campina Grande, bem como à Secretaria de Finanças de Campina
Grande, em função das ocorrências envolvendo a ausência de
retenção e possível não recolhimento de tributos devidos; 5. Emitir
recomendações à gestora da Câmara Municipal de Campina Grande,
no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição
Federal e das normas infraconstitucionais, evitando a reincidência das
falhas constatadas no exercício em análise. Registre-se, publique-se e
cumpra-se.
Ato: Acórdão AC1-TC 00928/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 08689/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)); Fernanda
Queiroga de Sousa (Interessado(a)); Maria Ivonete da Costa
(Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 08.689/19 , referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Maria Ivonete da Costa, matrícula nº
28.404-1, Professora da Educação Báscia I, lotada na Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, acordam os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada nesta data, na
conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do
presente ato formalizador, em CONCEDER REGISTRO ao referido ato
aposentatório [Portaria Nº 220/2019], tendo presentes sua legalidade,
o tempo de serviço comprovado e os cálculos dos proventos efetuados
pelo órgão de origem. Presente ao Julgamento Representante do
Ministério Público. Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das
Sessões da 1ª Câmara, João Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00923/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 08700/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boqueirão
Subcategoria: Inspeção Especial de Licitações e Contratos
Exercício: 2019
Interessados: João Paulo Barbosa Leal Segundo (Gestor(a));
Crystiane Gomes Bezerra (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº
08.700/19, que tratam da análise de legalidade da Dispensa Licitatória
nº 05/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOQUEIRÃO/PB, relativa ao exercício de 2019, durante a gestão do
Prefeito, Sr. João Paulo Barbosa Leal Segundo, ACORDAM os
Conselheiros Membros da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada
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nesta data, na conformidade do Relatório e do Voto do Relator, partes
integrantes do presente ato formalizador, em: 1. Julgar IRREGULAR a
Dispensa Licitatória nº 05/2019; 2. Aplicar MULTA pessoal ao Prefeito,
Sr. João Paulo Barbosa Leal Segundo, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), equivalente a 38,62 UFR-PB, conforme dispõe o art. 56, II
da LOTCE/PB, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o
recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e
Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º da RN TC nº
04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o
trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da
Constituição Estadual; 3. Recomendar ao atual Mandatário Municipal a
não repetição das falhas apontadas nos presentes autos,
especialmente quanto ao atendimento aos ditames da Constituição
Federal, da Lei de Licitações e Contratos e das normas emanadas por
esta Corte de Contas. Presente ao julgamento o Representante do
Ministério Público Especial. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Ato: Acórdão AC1-TC 00931/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 13051/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Soledade
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Milton Moreira Raimundo (Gestor(a)); Sandra Lucia
Berto da Silva (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 13.051/19, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Sandra Lúcia Berto da Silva, matrícula nº
909-4, Professora Polivalente, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade,
em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do
voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria - AVI
– nº 049/2019], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço
comprovado e os cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de origem.
Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª
Câmara, João Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00915/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 00749/20
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Gestor(a)); Francisco
Rafael Melo Patricio (Interessado(a)); MARIA DE FATIMA ARAUJO
DOS SANTOS (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 00.749/20, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Maria de Fátima Araújo dos Santos,
matrícula nº 94.841-1, Agente Administrativo, lotada na Secretaria de
Estado da Administração ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em
sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do
Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria – A –
nº 2187], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço
comprovado e os cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de
origem. Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª
Câmara, João Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00916/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 00752/20
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Gestor(a)); Francisco
Rafael Melo Patricio (Interessado(a)); GERMANA BRONZEADO
GOUVEIA (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 00.752/20, referente aposentadoria voluntária com
proventos integrais da Sra. Germana Bronzeado Gouveia, matrícula nº
468.573-3, Analista Judiciário, lotada no Tribunal de Justiça da
Paraíba, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade,

em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do
voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria – A –
nº 2236], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço comprovado e os
cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de origem. Presente ao
Julgamento Representante do Ministério Público. Publique-se,
registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara, João
Pessoa, 02 de julho de 2020.
Ato: Acórdão AC1-TC 00918/20
Sessão: 2832 - 02/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02053/20
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)); Eugenio
Figueiredo de Albuquerque Junior (Interessado(a)); Raimunda
Mamede da Silva (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC nº 02.053/20, referente aposentadoria voluntária com
proventos proporcionais da Sra. Raimunda Mamede da Silva,
matrícula nº 34.098-7, Costureira, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade,
em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do
voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em
CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria Nº
656/2019], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço
comprovado e os cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de
origem. Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª
Câmara, João Pessoa, 02 de Julho de 2020.

Errata
Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 29/06/2020:
Sessão: 2833 - 09/07/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02955/18
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Munic. de São José
dos Ramos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Intimados: Andre Andrade Barbosa (Responsável); Hamilton Pereira
Rolim de Farias (Responsável).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara1@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

3. Atos da 2ª Câmara
Intimação para Sessão
Sessão: 2996 - 21/07/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 07954/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Subcategoria: Nomeação
Exercício: 2020
Intimados: Allan Feliphe Bastos de Sousa (Gestor(a)); Bruna Barreto
Melo (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
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Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2000
Interessados: Maria do Socorro de Souza Rego Lucena (Gestor(a));
LUZIA PAULINO ALVES (Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Proporcionais da Senhora Luzia Paulino
Alves, formalizado pela Portaria nº 032/2019 - fls. 67, supra
caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 2ª
Câmara do TCE-PB – Sessão Remota. João Pessoa, 30 de junho de
2020.

Citação para Defesa por Edital
Processo: 09440/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Patos
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2019
Citados: Antonio Ivanes de Lacerda (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias.

Intimação para Defesa
Processo: 05867/20
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Pirpirituba
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Intimados: Rubia Constantino Silvestre (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, apresentar defesa ou esclarecimento.

Prorrogação de Prazo para Defesa
Processo: 06133/19
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência do Município de
Cajazeiras
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Citado: LEONARDO PAIVA VARANDAS, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 17835/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Alagoa Nova
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citado: CHIRLENE BARBARA TORRES RODRIGUES PASSOS,
Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.
Processo: 09047/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cuitegi
Subcategoria: Inspeção Especial de Licitações e Contratos
Exercício: 2020
Citado: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES,
Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.

Extrato de Decisão
Ato: Acórdão AC2-TC 01153/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 06646/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência Municipal de Queimadas
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 1995
Interessados: Maria do Socorro de Souza Rego Lucena (Gestor(a));
JOSEFA ALVES DE MACEDO (Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Integrais da Senhora Josefa Alves de
Macedo, formalizado pela Portaria nº 033/2019 - fls. 74, supra
caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 2ª
Câmara do TCE-PB – Sessão Remota. João Pessoa, 30 de junho de
2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01154/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 06647/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência Municipal de Queimadas

Ato: Acórdão AC2-TC 01155/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 12766/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Rodrigo Ismael da Costa Macedo (Gestor(a)); Roberto
Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)); Joao Paulo Barreto de Azevedo
(Interessado(a)); VÂNIA MARIA CABRAL BORGES (Interessado(a));
Victor Assis de Oliveira Targino (Advogado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Integrais da Senhora Vânia Maria Cabral
Borges, formalizado pela Portaria nº 337/2018 - fls. 51, supra
caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 2ª
Câmara do TCE-PB – Sessão Remota João Pessoa, 30 de junho de
2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01156/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 15050/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Rodrigo Ismael da Costa Macedo (Gestor(a)); Roberto
Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)); Joao Paulo Barreto de Azevedo
(Interessado(a)); HUMBERTO MELO DE PINHO (Interessado(a));
Victor Assis de Oliveira Targino (Advogado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Integrais do Senhor Humberto Melo de
Pinho, formalizado pela Portaria nº 382/2018 - fls. 44, supra
caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 2ª
Câmara do TCE-PB – Sessão Remota João Pessoa, 30 de junho de
2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01158/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 12357/19
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. Mun. de Campina Grande
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Antonio Hermano de Oliveira (Gestor(a)); Raphael
Alexander Rosa Romero (Interessado(a)); Ana Cristina Farias Ramos
(Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Proporcionais da Senhora Ana Cristina
Farias Ramos, formalizado pela Portaria nº A - 0103/2019 - fls. 49,
supra caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.
2ª Câmara do TCE-PB – Sessão Remota João Pessoa, 30 de junho de
2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01246/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 19552/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2019
Interessados: Pedro Caetano Sobrinho (Gestor(a)); Maria Betania de
Figueiredo Monteiro (Interessado(a)); Tiago Ferreira dos Santos
(Interessado(a)); John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
(Advogado(a)).
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Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC19.552/19, ACORDAM os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade,
na sessão realizada nesta data, em REFERENDAR a Decisão
Singular DSAC2 TC 00068/20. Publique-se, intime-se e cumpra-se.
João Pessoa, 30 de junho de 2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01159/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 21699/19
Jurisdicionado: Instituto Municipal de Previdência de São Bento
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Interessados: Marta Raniere da Silva (Gestor(a)); Maria do Socorro
Araujo Carneiro (Interessado(a)); Francisco Almeida Carneiro Filho
(Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Pensão Vitalícia
da Senhora Maria do Socorro Araújo Carneiro, formalizado pela
Portaria – 46/17, fls. 12, supra caracterizado. Publique-se, registre-se,
intime-se e cumpra-se. 2ª Câmara do TCE-PB – Sessão Remota João
Pessoa, 30 de junho de 2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01160/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 01048/20
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2020
Interessados: Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Gestor(a)); Francisco
Rafael Melo Patricio (Interessado(a)); MARTA LUCIA DE SOUZA
CELINO (Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Integrais da Senhora Marta Lúcia de Souza
Celino, formalizado pela Portaria nº 2264 - fls. 29, supra caracterizado.
Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 2ª Câmara do TCEPB – Sessão Remota João Pessoa, 30 de junho de 2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01157/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 03068/20
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores de Santa
Cruz
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Interessados: Marcio Jose de Lima Pereira (Gestor(a)); Luiz da Silva
Lopes (Interessado(a)); Maria do Socorro Pereira Lopes
(Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Pensão Vitalícia
da Senhora Maria do Socorro Pereira Lopes, formalizado pela Portaria
– 057/2019, fls. 08, supra caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se
e cumpra-se. 2ª Câmara do TCE-PB – Sessão Remota. João Pessoa, 30
de junho de 2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01161/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 06968/20
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência do Município de
Cajazeiras
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2020
Interessados: Armando Viana Leite (Gestor(a)); Maria de Lourdes
Moreira Dias (Interessado(a)); Jose Audisio Dias de Lima
(Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Pensão Vitalícia
do Senhor José Audisio Dias de Lima, formalizado pela Portaria –
06/20, fls. 08, supra caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e
cumpra-se. 2ª Câmara do TCE-PB – Sessão Remota João Pessoa, 30
de junho de 2020.
Ato: Acórdão AC2-TC 01162/20
Sessão: 2993 - 30/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota

Processo: 10746/20
Jurisdicionado: Instituto Previdênciário do Município de Juazeirinho
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2020
Interessados: Jonny Leomaques Vieira Batista (Gestor(a)); Joelma
Maria Farias de Oliveira (Interessado(a)).
Decisão: Os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em conceder registro ao ato de Aposentadoria
Voluntária com Proventos Integrais da Senhora Joelma Maria Farias
de Oliveira, formalizado pela Portaria nº 06/202 - fls. 32, supra
caracterizado. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 2ª
Câmara do TCE-PB – Sessão Remota João Pessoa, 30 de junho de
2020.

Errata
Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 26/06/2020:
Sessão: 2994 - 07/07/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 18014/18
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Coremas
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2018
Intimados: Francisca Das Chagas Andrade De Oliveira (Gestor(a));
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 26/06/2020:
Sessão: 2994 - 07/07/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02372/19
Jurisdicionado: Secretaria de Educação do Município de Campina
Grande
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2019
Intimados: Iolanda Barbosa da Silva (Gestor(a)); Marco Aurélio de
Medeiros Villar (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 03/07/2020:
Sessão: 2995 - 14/07/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 02559/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Imaculada
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2020
Intimados: Aldo Lustosa da Silva (Gestor(a)); Gleiton Carmo Silvestre
(Interessado(a)); Vilson Lacerda Brasileiro (Advogado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.
Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 26/06/2020:
Sessão: 2994 - 07/07/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: 07080/20
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Lagoa Seca
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Intimados: Fabiano Ramalho da Silva (Gestor(a)).
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Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser
formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo
email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado
requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no
Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo
e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação
oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

Comunicações
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17423/19
Jurisdicionado: Instituto de Prev. Municipal de Pedras de Fogo
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Severino Alves da Silva Junior (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 20754/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência e Assistência Social de
Sumé
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Rita Dark da Silva Aquino (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 09145/20
Jurisdicionado: Secretaria de Serviços Urbanos de Campina Grande
Subcategoria: Termo Aditivo
Exercício: 2020
Citados: Geraldo Nobre Cavalcante (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 09199/20
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande
Subcategoria: Inspeção Especial de Licitações e Contratos
Exercício: 2020
Citados: Filipe Araujo Reul (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 10327/20
Jurisdicionado: Superintendência de Transportes Públicos de
Campina Grande
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2020
Citados: Felix Araújo Neto (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 11691/20
Jurisdicionado: Instituto de Previdência Municipal de Diamante
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2020
Citados: Vanusa Gomes de Sousa (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

4. Alertas
Processo: 00177/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Câmara Municipal de São Bentinho
Interessados: Sr(a). Jannilson de Sousa Dantas (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01346/20: Ante o exposto, 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, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de São Bentinho, sob a
responsabilidade do Presidente JANNILSON DE SOUSA DANTAS, no
sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o
caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer
Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de
contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa.
Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção
de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade
fiscal da gestão.
Processo: 00188/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Câmara Municipal de São José de Piranhas
Interessados: Sr(a). Damiao Celso de Oliveira Goncalves (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01347/20: Ante o exposto, 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, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de São José de
Piranhas, sob a responsabilidade do Presidente DAMIÃO CELSO DE
OLIVEIRA GONÇALVES, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos
requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004
relativamente
ao
pagamento
de
contribuições
patronais
previdenciárias abaixo da estimativa. Observação: as orientações,
aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras
necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Processo: 00192/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Câmara Municipal de São José do Sabugí
Interessados: Sr(a). Idalete Nobrega da Costa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01348/20: Ante o exposto, 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, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de São José do Sabugi,
sob a responsabilidade da Presidenta IDALETE NÓBREGA DA
COSTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção,
conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no
Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de
contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa.
Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção
de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade
fiscal da gestão.
Processo: 00228/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Interessados: Sr(a). Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01349/20: Ante o exposto, 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, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Instituto de Previdência de João Pessoa,
sob a responsabilidade do Presidente ROBERTO WAGNER MARIZ
QUEIROGA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou
correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos
estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente
ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da
estimativa. Observação: as orientações, aqui resumidas, não
dispensam a adoção de providências outras necessárias à
regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
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Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

5. Atos da Auditoria
Intimação para Envio de Documentação
Processo: 00399/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2020
Interessado(s): José Alexandre De Araújo (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Apresentar pesquisa de preços, nota fiscal, fabricante, modelo e
registro fotográfico dos termômetros adquiridos através do empenho
nº 2837/20, bem como informações detalhadas sobre os termômetros
adquiridos ou a serem adquiridos através do Contrato nº 98/20,
decorrente da Dispensa nº 14/2020 (no mínimo pesquisa de preços,
fabricante e modelo)
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 00399/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2020
Interessado(s): Francelino Cabral de Melo (Interessado(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
- Política de investimentos do RPPS referente à 2020 (legível). Avaliação Atuarial de 2020 (data base 31/12/2019) ou declaração
indicando previsão de sua elaboração. - Lei que trata da alíquota de
contribuição dos servidores ou certidão da Câmara informando a
situação do projeto de lei datado de 28 de maio de 2020. Informações acerca da existência de iniciativa do poder executivo para
suspensão de repasse das contribuições patronais em decorrência da
LC 173/20 (declaração, projeto de lei, etc.)
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 00399/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2020
Interessado(s): José Alexandre De Araújo (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
- Documentação do empenho nº 2060, inclusive nota fiscal e ordens
de pagamento - Projeto técnico básico completo de implantação de
uma usina fotovoltaica e substituição da iluminação pública
convencional por LED, elaborado pela empresa IM MARTINS
SOLUÇÕES - Informações acerca da fonte de recursos para execução
do projeto
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 00399/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2020
Interessado(s): José Alexandre De Araújo (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
- Política de investimentos do RPPS referente à 2020 (legível). Avaliação Atuarial de 2020 (data base 31/12/2019) ou declaração
indicando previsão de sua elaboração. - Lei que trata da alíquota de
contribuição dos servidores ou certidão da Câmara informando a
situação do projeto de lei datado de 28 de maio de 2020. Informações acerca da existência de iniciativa do poder executivo para
suspensão de repasse das contribuições patronais em decorrência da
LC 173/20 (declaração, projeto de lei, etc.)

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): João Azevêdo Lins Filho (Gestor(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB. Apresentar a
relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no orçamento de
2019, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos pagamentos,
fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o final do
exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Página 8 de 16

Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB - Publicado em terça-feira, 7 de julho de 2020 - Nº 2478
Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Claudia Marques de Sousa Toscano (Contador(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB. Apresentar a
relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no orçamento de
2019, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos pagamentos,
fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o final do
exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

Interessado(s): Ricardo Lavor Cavalcanti (Contador(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB. Apresentar a
relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no orçamento de
2019, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos pagamentos,
fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o final do
exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

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

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Fabio Andrade Medeiros (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
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Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB. Apresentar a
relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no orçamento de
2019, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos pagamentos,
fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o final do
exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB. Apresentar a
relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no orçamento de
2019, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos pagamentos,
fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o final do
exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

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

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Jacqueline Fernandes de Gusmao (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Gilmar Martins de Carvalho Santiago (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
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discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB. Apresentar a
relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no orçamento de
2019, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos pagamentos,
fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o final do
exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB.
Apresentar a relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no
orçamento de 2019, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos
pagamentos, fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o
final do exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

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

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Luiz Carlos Júnior (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Letacio Tenorio Guedes Junior (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
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de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)
que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se obteve
o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB.
Apresentar a relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no
orçamento de 2019, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos
pagamentos, fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o
final do exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

que criou ou incrementou os valores da Bolsa Desempenho.
Demonstrativo com os valores mensais de depósitos bancários na
conta específica do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB para
pagamentos de precatórios, bem como, memória de cálculo de como se
obteve o valor mensal a ser depositado na conta específica do TJPB.
Apresentar a relação dos precatórios com a inclusão obrigatória, no
orçamento de 2019, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, e respectivos
pagamentos, fazendo-se com a obrigatoriedade de pagamento até o
final do exercício seguinte (art. 100, § 5º, da Constituição Federal).
Demonstrativo dos últimos doze meses (relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2019) do que foi retido da folha de pagamento dos
servidores referente ao Imposto de Renda e a PBPrev. Identificar
alterações na LOA e/ou em seus anexos ocorridas durante o exercício
de 2019 (citar leis autorizativas da obtenção de empréstimos);
Relacionar as leis específicas que autorizaram o remanejamento de
dotações; Apresentar portarias de descentralização editadas no
exercício; Informar se houve alteração do Anexo de Metas Fiscais da
LDO relativa ao exercício de 2019, fazendo encaminhar cópia da
publicação do instrumento correspondente (decreto ou lei); Detalhar a
utilização dos recursos consignados à Reserva de Contingência no
exercício de 2019, apontando os decretos de abertura dos créditos
adicionais envolvidos e respectivas datas de publicação; Enviar os
relatórios de demandas do Orçamento Participativo, por ações de
governo, as quais foram executadas (valores empenhados) e as que
não foram executadas, dos últimos 4 anos; Informar se existe uma
estratégia de execução mínima de demandas oriundas do OD;
Encaminhar Relatório de Atividades do OD do exercício 2019,
incluindo a metodologia de captação de demandas; Demonstrativo das
operações de créditos realizadas e respectivos atos autorizativos.;
Valores inscritos em restos a pagar do exercício anterior e cancelados
no exercício em análise da função saúde, demonstrando a respectiva
fonte de recurso indicada naquele exercício; Relação de Restos a
Pagar da Saúde, Função 10, inscritos em 31 de dezembro dos
exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ainda não pagos,
discriminando as fontes para a sua cobertura; Valores pagos da dívida
referentes a juros, encargos e o principal, com a respectiva memória
de cálculo, considerados na aplicação em ações e serviços públicos
de saúde; Extratos bancários e relatórios do Sistema Financeiro
(SIAF) que comprovem os respectivos saldos financeiros, vinculados à
função saúde, para cobrir restos a pagar do exercício em análise,
indicando as fontes de recursos respectivas.

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

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização, por poder, no período de janeiro a
dezembro de 2019 (PBPrev)

Processo: 05959/20
Jurisdicionado: Governo do Estado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Interessado(s): Marialvo Laureano dos Santos Filho (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Demonstrativos dos descontos da PBPrev, por Poder e por fundo, dos
últimos 12 meses, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19,
inclusive 13o. salário, incluindo totalização; Valor dos benefícios pagos
pelo fundo de capitalização no período de janeiro a dezembro de 2019
(PBPrev) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte por
Poder, relativo ao período de janeiro/19 a dezembro/19; Identificar, se
houver, as alterações realizadas no PPA 2020-2023 durante o
exercício de 2019; Relatórios de Restos a Pagar conforme
discriminação a seguir: 1 - Relação dos restos a pagar da educação
(função 12) do exercício de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 por
Fonte (100, 101, 103 e 112), contendo os seguintes campos: AP,
CREDOR, FONTE, PAGO, DATA, UG, sub-função, ação, nº da nota
de empenho e valor empenhado. a) Restos a pagar da educação
(função 12) de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 100; b)
Restos a pagar da educação (função 12) de 2018 pagos de 01/01/19
até 31/03/19 da Fonte 101; c) Restos a pagar da educação (função 12)
de 2018 pagos de 01/01/19 até 31/03/19 da Fonte 103; Demonstrativo
dos valores pagos a título de Bolsas de Desempenhos (educação,
fisco, polícia militar e outras que tenham sido criadas) pagas em 2019,
com a respectiva Legislação (Leis, Decretos, Medida Provisória, etc)

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.

Intimação para Complementação de
Licitação
Documento: 26556/20
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2020
Intimados: Ana Lucia de Barros Oliveira (Gestor(a)); Silvania Alves
Santos (Assessor Técnico).
Prazo: 5 dias
Nota: deve ser enviada pelo Portal do Gestor a seguinte
documentação para instrução do Documento 26556/20 :
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[PDF] Autorização da autoridade competente para instauração do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e
numerado, com indicação clara, precisa e sucinta do seu objeto.
[PDF] Convênio ou instrumento similar, quando os recursos
financeiros
advierem
de
outro
ente.
[PDF] Declaração do atendimento das condições de acessibilidade,
conforme disposto no art. 54 c/c art. 93 da Lei nº 13.146/2015,
assinada
pelos
profissionais
técnicos
competentes.
[PDF] Decreto de emergência ou de calamidade pública, com
comprovação da sua publicação, quando for o caso.
[PDF] Inserir pesquisa de mercado com, no mínimo, 03 (três)
orçamentos/cotações.
[PDF] Exposição das razões de escolha do fornecedor ou executante.
[PDF] Parecer(es) técnico(s) e/ou jurídico(s) emitido(s), art. 38, VI e
parágrafo
único.
[PDF] Documento de reserva orçamentária, para os órgãos entidades
do Governo do Estado, e para os demais, declaração de previsão
orçamentária
[PDF] Projeto básico completo (especificações técnicas / orçamento /
projetos de arquitetura e complementares), quando for para obras e
serviços de engenharia, ou Termo de referência / especificações
detalhadas
para
outros
serviços
ou
aquisições.
[PDF] Expediente solicitando abertura do procedimento com
justificativa
da
dispensa
de
licitar,
que
demonstre
a
vantajosidade/necessidade da contratação direta em relação à adoção
de procedimento licitatório, devidamente assinado e fundamentado
nas hipóteses previstas no artigo 24 da Lei nº 8.666/2093.

6. Atos dos Jurisdicionados
Aviso de Licitação dos Jurisdicionados
Jurisdicionado: Companhia Docas da Paraíba
Documento TCE nº: 19152/20
Número da Licitação: 00002/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de empresa de serviços de apoio administrativo
Data do Certame: 13/07/2020 às 10:00
Local do Certame: Rua Presidente João Pessoa, s/n, centroCabedelo
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba
Documento TCE nº: 38741/20
Número da Licitação: 00007/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E
NÃO PERECÍVEIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA - PB
Data do Certame: 14/07/2020 às 09:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
- SEDE DA CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marizópolis
Documento TCE nº: 40532/20
Número da Licitação: 00019/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Execução de serviços gráficos de confecção e impressão de
formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de
Marizópolis
Data do Certame: 13/07/2020 às 08:30
Local do Certame: SALA DA CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marizópolis
Documento TCE nº: 40533/20
Número da Licitação: 00020/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: contratação de Profissional especializado em cirurgia e
consultas alfatomologica para atender a população carente do

município de Marizópolis/PB
Data do Certame: 13/07/2020 às 09:30
Local do Certame: SALA DA CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alhandra
Documento TCE nº: 41745/20
Número da Licitação: 00003/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalar/ Material permanente nº
da Proposta: 11.490.408000/1160-02(relativo aos itens remanescentes
do Pregão Presencial nº 039/2017).
Data do Certame: 20/07/2020 às 10:00
Local do Certame: www.comprasnet.gov.br
Valor Estimado: R$ 25.127,27
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro
Documento TCE nº: 41752/20
Número da Licitação: 00025/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Fornecimento MATERIAL DE EXPEDIENTE para o Município,
mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as
demandas operacionais deste município
Data do Certame: 22/07/2020 às 10:00
Local do Certame: Sede Prédio da Prefeitura - Sala de Licitações
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro
Documento TCE nº: 41756/20
Número da Licitação: 00026/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Fornecimento de material de consumo (KIT ESCOLAR) para a
Secretaria de Educação, mediante solicitação e entrega parcelada, em
atendimento as demandas operacionais deste município.
Data do Certame: 22/07/2020 às 14:00
Local do Certame: Sede Prédio da Prefeitura - Sala de Licitações
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sapé
Documento TCE nº: 41757/20
Número da Licitação: 00004/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil
para a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos
de quatro ruas, neste Município: Rua Maria Fernandes; Travessa
Castro Pinto; Rua Maria José de Souza; e Rua Antônio João de Sales
Data do Certame: 20/07/2020 às 10:00
Local do Certame: Edifício Mel Shoping
Valor Estimado: R$ 219.960,96
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro
Documento TCE nº: 41759/20
Número da Licitação: 00027/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e descartáveis
diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura.
Data do Certame: 27/07/2020 às 10:00
Local do Certame: Sede Prédio da Prefeitura - Sala de Licitações
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sapé
Documento TCE nº: 41762/20
Número da Licitação: 00006/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil
para a execução dos serviços de reforma na Praça João Pessoa,
neste Município
Data do Certame: 21/07/2020 às 10:00
Local do Certame: Edifício Mel Shoping
Valor Estimado: R$ 157.489,40
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho
Documento TCE nº: 41784/20
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Número da Licitação: 00002/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição parcelada de material de informática, equipamentos
de segurança eletrônica, formatação de computadores, manutenção
de impressoras e reciclagem de cartucho e toner para atender a
demanda das Secretarias do Município de São Bentinho - PB.
Data do Certame: 15/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.portaldecompraspublicas.com.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bentinho
Documento TCE nº: 41788/20
Número da Licitação: 00002/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: aquisição parcelada de material de informática, equipamentos
de segurança eletrônica, formatação de computadores, manutenção
de impressoras e reciclagem de cartucho e toner para atender a
demanda das Secretarias do Município de São Bentinho - PB.
Data do Certame: 15/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.portaldecompraspublicas.com.br
Jurisdicionado: Instituto Cândida Vargas
Documento TCE nº: 41798/20
Número da Licitação: 23015/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Medicamentos
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL PARA O
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
Data do Certame: 16/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Documento TCE nº: 41806/20
Número da Licitação: 00001/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de cobertura
e fundo de canal entre diversas ruas do município de Aparecida
Data do Certame: 20/07/2020 às 09:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal de Aparecida
Valor Estimado: R$ 268.066,59
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Solânea
Documento TCE nº: 41809/20
Número da Licitação: 00007/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil
destinada a execução da obra de pavimentação e drenagem no Bairro
Chã de Solânea, no Município de Solânea/PB
Data do Certame: 21/07/2020 às 14:00
Local do Certame: Centro Administrativo - setor de licitação
Valor Estimado: R$ 288.452,66
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aroeiras
Documento TCE nº: 41812/20
Número da Licitação: 00011/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de Preços, para eventual locação de trator, destinado
a realização de corte de terra, em diversas áreas do município, pelo
período de 12 (doze) meses.
Data do Certame: 08/07/2020 às 08:00
Local do Certame: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Documento TCE nº: 41844/20
Número da Licitação: 00050/2020
Modalidade: Licitação da Lei Nº 13.303/2016
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa para conclusão dos serviços de
instalações elétricas da captação flutuante e ETA do sistema de
abastecimento de água da comunidade Vila Regina, no município de

Rio Tinto no estado da Paraíba.
Data do Certame: 29/07/2020 às 11:00
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br. Licitação no BB Nº
822439
Valor Estimado: R$ ,01
Observações: Em razão da pandemia instalada por causa do COVID19, a presente licitação será realizada de forma eletrônica.
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 41862/20
Número da Licitação: 00034/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de Material de
Lavanderia.
Data do Certame: 16/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.comprasgovernamentais.gov.br
Observações: Destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques CPAM.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo
Documento TCE nº: 41864/20
Número da Licitação: 00001/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES TIPO
PICK-UP, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO-MODELO
2020/2020, PARA RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA
PERTENCENTE AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
Data do Certame: 17/07/2020 às 10:00
Local do Certame: www.portaldecompraspublicas.com.br
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itabaiana
Documento TCE nº: 41873/20
Número da Licitação: 00009/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para realização de
Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas do Município de
Itabaiana/PB
Data do Certame: 15/07/2020 às 15:30
Local do Certame: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Valor Estimado: R$ 1.057.406,78
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante
Documento TCE nº: 41875/20
Número da Licitação: 00002/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição parcelada de baterias automotivas, pneus, câmaras
e coletes para manutenção da frota de veículos e maquinas pesadas
pertencentes ao Município de Diamante -PB
Data do Certame: 15/07/2020 às 14:00
Local do Certame: Rua Possidônio José da Costa, s/nº, Centro
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Arara
Documento TCE nº: 41890/20
Número da Licitação: 00011/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes,
destinados a USF V deste Municipio. Recurso Proposta de aquisição
de equipamentos/material permanente N° proposta
11898.585000/1190-01
Data do Certame: 15/07/2020 às 09:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal De Arara-Pb
Valor Estimado: R$ 100.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacimbas
Documento TCE nº: 41923/20
Número da Licitação: 00006/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
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Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de
engenharia na construção de melhorias habitacionais de controle de
doença de chagas em diversas localidades do Município de Cacimbas
- PB, conforme Convênio nº 882581/2019 FUNASA/PMC/PB
Data do Certame: 14/07/2020 às 09:30
Local do Certame: Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas - PB
Valor Estimado: R$ 300.000,00
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas
Documento TCE nº: 41924/20
Número da Licitação: 00006/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de
engenharia na construção de melhorias habitacionais de controle de
doença de chagas em diversas localidades do Município de Cacimbas
– PB, conforme Convênio nº 882581/2019 FUNASA/PMC/PB
Data do Certame: 14/07/2020 às 09:30
Local do Certame: Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas - PB
Valor Estimado: R$ 300.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacimbas
Documento TCE nº: 41925/20
Número da Licitação: 00016/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de empresa ou profissional para prestação de
Serviços de Engenharia Consultiva no acompanhamento e fiscalização
das obras realizadas por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal
de Cacimbas - PB
Data do Certame: 13/07/2020 às 08:30
Local do Certame: Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas - PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Baraúna
Documento TCE nº: 41930/20
Número da Licitação: 00009/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA
ATENDER PARA O GABINETE DO PREFEITO E NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
Data do Certame: 10/07/2020 às 10:00
Local do Certame: Sala de Licitação
Valor Estimado: R$ 72.300,00
Observações: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA
ATENDER PARA O GABINETE DO PREFEITO E NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Documento TCE nº: 41940/20
Número da Licitação: 00030/2020
Modalidade: Licitação da Lei Nº 13.303/2016
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de engenharia destinados à implantação de projetos de
automação dos sistemas de abastecimentos de água das cidades de
Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, São João do Rio do Peixe, São
José de Piranhas e Triunfo, ambas localizadas no estado da Paraíba.
Data do Certame: 29/07/2020 às 09:00
Local do Certame: Sede CAGEPA, R.Feliciano Cirne, 220, JaguaribePB.
Valor Estimado: R$ ,01
Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Documento TCE nº: 41943/20
Número da Licitação: 09036/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de 204 (duzentos e quatro) toneladas de Peróxido
de Hidrogênio estabilizado com concentração de 50%, para utilização
no tratamento da água dos Regionais do Litoral, Brejo, Borborema, Rio
do Peixe, Espinharas e Alto Piranhas, no estado da Paraíba.
Data do Certame: 16/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br.
Valor Estimado: R$ ,01

Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Documento TCE nº: 41944/20
Número da Licitação: 09035/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de Válvula antecipadora de onda DN 400mm PN 16
flangeada, a ser instalada na Estação Elevatória de Água Bruta de
Gramame, no âmbito da Gerência Regional do Litoral.
Data do Certame: 22/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br.
Valor Estimado: R$ ,01
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 41958/20
Número da Licitação: 00363/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Serviços de Locação
de Viaturas
Data do Certame: 17/07/2020 às 09:00
Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DA
PARAÍBA
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca
Documento TCE nº: 41973/20
Número da Licitação: 00028/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROCA-PB
Data do Certame: 17/07/2020 às 09:00
Local do Certame: SALA DA CPL
Valor Estimado: R$ 1.983.419,48
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Patos
Documento TCE nº: 41978/20
Número da Licitação: 00001/2020
Modalidade: Chamada Pública
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Merenda Escolar
Objeto: Chamamento Público de Compra da Agricultura Familiar para
aquisição de gêneros ali-mentícios produzidos por Agricultores e/ou
Empreendedores de Base Familiar Rural, des-tinada ao preparo das
refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das
Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
durante o ano de 2020.
Data do Certame: 23/07/2020 às 09:00
Local do Certame: RUA HORÁCIO NÓBREGA, SN, CENTRO
ADMINISTRATIVO.
Valor Estimado: R$ 1.069.014,50
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alhandra
Documento TCE nº: 41998/20
Número da Licitação: 00002/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalar/ Material permanente nº
da Proposta: 11.490.408000/1160-04(relativo aos itens remanescentes
do Pregão Presencial nº 045/2018)
Data do Certame: 15/07/2020 às 10:00
Local do Certame: www.comprasnet.gov.br
Valor Estimado: R$ 3.084,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Olho d´ Água
Documento TCE nº: 42016/20
Número da Licitação: 00001/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de uma unidade
móvel de saúde para atender a secretaria de saude
Data do Certame: 14/07/2020 às 09:00
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Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUAPB
Valor Estimado: R$ 300.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Queimadas
Documento TCE nº: 42048/20
Número da Licitação: 00003/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÕES FUTURAS, PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DISPENSE, TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO E TESTES RÁPIDOS DESTINADOS AO
COMBATE AO COVID 19
Data do Certame: 13/07/2020 às 09:00
Local do Certame: www.comprasgovernamentais.gov.com

Errata
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 26/06/2020:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó
Documento TCE nº: 39297/20
Número da Licitação: 00013/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: Aquisição de MATERIAL destinado a Implantação de
PAVIMENTAÇÃO em Vias Públicas Urbanas da Sede do Município de
Junco do Seridó-PB
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 06/07/2020:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo
Documento TCE nº: 41679/20
Número da Licitação: 00001/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES TIPO
PICK-UP, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO-MODELO
2020/2020, PARA RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA
PERTENCENTE AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
Assinado de forma digital por SIDNEY JOSE ROCHA MONTEIRO:04517510433
Dados: 2020.07.06 12:37:49 -03'00'
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