
PREFEITURA IvIu IPAI. DE SANTA RITA

SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO & GESTÃO

-. ' COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO mônio'o mov/2021,
'

REPUBUCAÇÃO
_

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e' Equipe de Apoio, sediada na RUA VIRGÍNIO
VELOSO BORGES, S/N- LOTEAMENTOIARDIM MIRITÃNIA, CENTRO, SANTA- RITA, PB- CEP 58300—270, às
09: 00 horas do dia 18 de janelro de 2022, por meio do site www. portaldecompraspublicas. com. br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico,do tipo menor preço,- para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A

,

CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS,
CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA

RITA/FBI Edital disponível: htt :: www. tce.ºbgov.brr,
www. gortaldecomgrasgublicas com. br

, San'ta Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

Valquiria Silva de âújô
'

PregoeIra/PMSR
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v-Secretaria'de'Administ'raçio'í G—eãt'âo-
" '

Comissão Permanente de Licitação

MSG-DMIOITA-eâ'o—
METRONTCONWWWI
EEPUDnIcAcm

Toma público que fará realizar através da Pregoeira Oficial
e Equipe de Apoio, sediada na RUA VIRGINIO VELOSO
BORGES, SIN - LOTEAMENTO JARDIM MIRITANIA,
CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300—270, às 09:00
horas do dia 18 de janeiro de 2022, por meio do site

www.ponaldecompraspublicas.com.br, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
TENDAS, CADEIRAS, MESAS E
DISCIPLINADORES DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
RITA/PB.. .. Edital disponível:
hªsj/licitacoes.santaritapbgovbr /catcgoria/editais;
www.tcepbgovbr,
www.lºnaldecomgªublicasmmbr

Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

Valquiria Silva de Araújo
__ Pregoeira/PMSR

O Presidente da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº
001/2021 —- GS—SAG, publicada no Diário Oficial
Eletrônico nº 1497, de 02 de junho de 2021 , tendo em vista
o disposto no artigo 141 da Lei Municipal nº 875/97, CITA,
pelo presente edital, o servidor PATRÍCIA KELLY
MACIEL HERACLITO, Agente de Educação, matricula
nº 8603, por se encontrar em local incerto e não sabido, para,
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste,
comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas da
Secretaria de Educação, na Av. Virgínio Veloso Borges, s/n,
Centro, Santa Rita — PB, e fim de apresentar defesa escrita
do Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2021, sob
rito sumário, & que responde“; sob pena'de revelia, pelo
cometimento em tese, de falta funcional prevista nos art.
110, II, do e 116, H da Lei Municipal 875/97, sendo
garantido o direito da ampla defesae do contraditório. O não
comparecimento acarretará a continuidade dos trabalhos
desta Comissão, o qual será acompanhado por um Defensor
Dativo por esta designado. M.. ...-,...“,

Sama Rim — PB, 28 de dezembro de 2021.

Ivys Medeiros dalCosta .
PRESIDENTE/COPM)

REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 088/2021
0 pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará 0
Pregão Eletrônico 088/2021, cujo objeto é REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA
ATENDER - A' DEMANDA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 18 de Janeiro de
2022. Esclarecimentos:
www.ponaldecompmspublicas.com.br. Edital:
httpszlllicitacocs.sentar-ita.pb.gov.br/categoria/editais;

www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR

e's'EFA'dministrÍIiVo“

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO .r i.

0 Presidente da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar, instituído _pelª Portaria nº
001/2021 —— GS-SAG, publicadal no Diário Oficial
Eletrônico nº 1497, de 02 de junhode 2021; tendo em vista
o disposto no artigo 141 da Lei Municipal nº 875/97, CITA,
pelo presente edital, o servidor ROMULO LUIZ SILVA
PANTA, Professor, matrícula nº 9001271 , por se encontrar
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, a partir da publicação "deste,“ comparecer no
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de
Educação, na Av. Virgínio Veloso.Borges, S/n, Centro,
Santa Rita — PB, a fim deapresentar defesa escrita do
Processo Administrativo Disciplinar nº 015/2021, sob rito
sumário, & que responde, sob —pena— de revelia, pelo
cometimento em tese, de falta furrcional'prevista nos art.
110, 11, ele e 116, II da Lei Municipal 875/97, sendo
garantido o direito da ampla defesa'é dó contr'àditório. 0 não
comparecimento acarretará a continuidade dos trabalhos
desta Comissão, o qual será acompanhado por um Defensor
Dativo por esta designado. www .

moda-'n-
Santa Rita — PB, 28 de dcmmbro'dc 2021.

Ivys Medeiros da Cosa
PRESIDENTE/COÉAP .

nstrtuto' e' revrr ªnel-de Senta Rita
[PREV—SR
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JoâoPassoa- Quarta-feira, 05 de Janeiro do 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

Fortuna N' 03/2021. Em 03 de Jlnelro de 1011.

Dispõe nobre . dulgnlçlo do Scout-rio Mdnldpnl de Adm-
ulxtnçlo pur: nto-r nu fundo de "Gestor de Contnto', nos
leme! dl lll n'. 8.666/93. e di antro] pmvldlnclu

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA. ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
am'buições lgg-is,

CONSIDERANDO a Portaria n'187 d: 23 de outubrode 20111 que dispõe os Doannen—
los Complemcnures de Uciuçâo,dotmimdos pelo an. ó'da Rãoluçio Normativa RN-TC woe/1016

CONSIDERANDO que, os Orgias públicos devem muntcr u Ggura do Gestor de
designado, lodanx dos ce“ “ " como “"' * *

RESOLVE:
Art, 1'4 O Secruuío Municipal deAdministnçân DIIALMA MANOEL DE SOUSA,

mandou]: n'166. Em DESIGNADO para uma: como GESTOR DE CONTRATO, gerencinndn o quando
dos mnmtos conforme determino ! Lei nº 0666/93,

An, 2“ - Eno Ponnn'n mtu cm vigor M dou: de sun publicacªo. mmm—sc as dis-
posicocs em contrário.

Publica-vse, Registre-se : Cumpru-se,
Gabinete da Prefcitn Municipal de Lagoa - FB. em 03 de janzim d: 2011.

Morin Rodrigucs Llnhum dz lel

Pl.; N' 05/2022

Prefeito constltuclonnl

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA. ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
arribuições Icguis,

CONSIDERANDOu Poiuriu n'187dc 13 de outubro de 2010 que dispõe os Documen-
Ios Complrmmtares de Licíuçllo detzrminndos pela nn. é'dn Resolução Nonnntivn RN-TCu' 09/2016

CONSIDERANDOII necesidad: de mantzro controle "animªram : usarão
dos procedimemos liciunóríos,

RESOLVE:
Art. Iº- DESIGNAR o senhor RENE LUIZ BARBOSA, inscrito no CREA n'

1616054943, pam ulnar como Físeol de Controlo: de Ohm : serviços. decorrente de procedimento
Licitatório.

Contrato. (0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

Em 03 de Jooelio de 2011.

An 2ª- Esta Porumu mou em vigor nn um de sua publicação. mvogom—sc us dis-
posições em contrário, ,

Publique-se. Registre- Sr: : Cumpra—se
anincte do Prefeiu Municipal de Lugoa--PB. em 03 de'janeiro de 2022.

Murt- Rodrtguª Ijnhlrts de Um::
Prefetto constitution!

Prefeitura Munlclpal
de Itatuba '

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 00001/1011

To blico qu: fuii mlim Através do Pregoeiro Onciul : Equipe de Apoio. sodindn na Rua Profmor
Jn £rio, 75- Cenhu- Iurulzu- PB. às 10: 00 horas do din III de Juneiro de 2022 licitação modali-

ªgão Prmmciol, do tipo mmor preço. visando (uma! Sistema de Regisoo de Pneus objetívundo
contratações futuras,-puro: Aquiriçio parcelada de nu!:rilis de construções diversos. dminodos us
demandas ºperacionais data Prefeitura Rms: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Fedcml u'_ 10,520/02 |: subsidioriurnmr: 0 Lei Federal nº 8,666/93; l.ci Complcrnenmr n' 123/06;
Decmo chcnl n' 7391/13; D::reto Municípal n' 004/2006/07çe1egísllçlo pertinente, considerados na
alterações postnim das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horus dos dios
úteis. no endereço suprnzitndo. Telefone: (083) 3398-1020, E-mnil: Iicimnno©itnmba.pb,gov.br. Edital:
hnpszll'ruruhapogovbr, www.rne.pb,gov.br.

.
, [tomba - PB. 04 de Jªneiro de 2022

JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pngoelro Otlchl

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVIsq DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 000010022

Torna público que rm ruliur mvas do Pregoeiro Oficiul e Equipe de Apoio. sediada na Run Profssor
José Silvério 75- Ccnu'o— Ivatubª- PB As 10: DDI-oras do dil 10 d: Juneim d: 1011,“de modali-
dade PrognoMul, do lipo maior preço. visando formar Sistema de Registro de Preços objetivundo
conlmucóes frituras. porn: Fornecimento de MATERIAL ELETRICO pm o Município. medium:
solicimçãn e Gump pmlodo. em Mundim-mto os dunandns operacionuís deste municipio Recursos:
previstos no orçamento vigmle. Fundamento legal: Lei Federal n' IO. 520/01 : Subsidilriurnente u lxi
Federal n' 0 666/91. Loi Complemznurn' 123/06; Deum Fada-ul n' 7. 892/13; Decreto Municipal "'
004/2006/07; : lcgjsluào pertinente. wnsidcrndos us alterações posteriores dos referidos normas. In-
formações: no horário dos 08:00 os 14:00 hem dos dias úteis, no endereço º “ * T ' ' (083)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' WINS/1011

Toma público que fm realizar através do Pregoeiro Oficial e F4uipe 0: Apoio, sediada nn Run messur
José Silvério. 1S-Cmrm-ltaruba- PB./Is 10:00 horus do din 25 d: Juncim de 2022. licitação modali-
dªde Pregão Presencinl. do tipo menor pm. visando l'onnnr Sistema de Rngistm de Preços objgtivnndo
Donlnuwõa futuras, para:).quisiçõo pamludn de malzriuis hidráulico: diversos, destinndos ns demandªs
operacionais dzsu Profeitum. Recursos: previslos no aumento vigcnle, Fundnmenlo legul: Leí Federnl
nº 10.520l02 c subsidiurinmenl: o bai de1 nº 0666/93; Lei Ccmplemmmr n' 113/06; Det.-rum dee—
ru] nº 7192/13; Deem Municipal nº 004/2006/07; : Içgislnção pertinente. considerados os ultzmçõcs
poslcnom das aferidos nºrmas Infºrmações: no horário (10:08:00 hs 14: 00 horus dos dias úteis. no
mdmço supracimdo, Telefone: (083) 3398—1020 B—null: licimcaoQitatuba. pb. gov, br. Edina]: hnps: l/
ltnnrbo.pb. gov. br, wwuuce. pla govhr ___ ,

Itatubo- PE. 04 de Janeiro do 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro 00an

Prefoitura'Munlclpal
de.—Santanna

. PREFEITURA MUNICIPADDE ANTA RITA
,SECRETARIA ms 'A'rm sªrnAcAo GESTAO
COMISSÃO PERMANEN n'r: 'L'IcrrAcAo

it)/Isons-LICITAÇÃO-.ABREGO ELETRONICO “1107/20211
mnEIrIÍBLiC'AÇAo 'Toma público quo fará mlimrmm da ngoeiru Oficial : ipc chpoio,Miudo na RUA VIRGÍNIO

VELOSO BORGES, S/N- LOTEAMENTOJARDIM M'IRIT CENTRO SANTA RITA, PD- CEP
58300-270 Ils 09:00 horas do dia 18 dejuneir'o de 207.2 por me do s'il: www, pomldcwmpruspublicns.
com br. licitação modalidade Pregão Eletrônico. do lipo men preço pan REGISTRO DE PREÇOS
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIÃ [MDA 'NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE TENDAS. CADEIRAS. MESAS E DISCIPLINADORES DESTINADOS A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB., um disponível::Whr, .mmmmmm

. -- » . .- , .»m"g,-5.0.7»Riu/PB, Mdelunzirod: zozz.
Vllqulrll suv- de Arlúju

Pngoclrn/PMSR
,- .. - =..— I—ªam-A -.PREFEITURA MUNIC AI..DE'SANrA RITA

SECRETARIA DI: ADMINISTRAÇÃO 1-3 058310
comssxo PERMANENTE DE LICITACAO

& - :
REPUBLICAÇÃO _

PREGAO ELETRONICO N' 080/1011
0 pregoeiro : equipe de apoio, tamo públim que ltmru oRegio Eletrônico 088/20“. cujo objclo &

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICÃ DE COMPUTADORB E EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMATICA PARA ATENDERADWANDA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS
E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB Ils 09h00m' “dia 10 de .luneim d: 2022. Esclumimmlos:
www poruldccompruspubllcuscorn, or. Edital' sJ/lxçJnmessinmriu. po.gnv. br/cntcgorio/edimis:
wwwtocpb gov br. www. pomldecornpmspublrcus co ' '«

Santa Rim/PB 04 de loureiro de 2022

Prefeitura Munlclpal” ' f
de Cacimbas

PREFEITURAMUNICIPALDE CACIMB'AS
FUNDO MUNICIPAL DE. CACIMBAS/PB

rkocnsso ADMINISTRATIVO N- zon; 045/2021
PREGÃO ELETRO goma/zm ,

ONDE &: Le :Tornn public-c que ruir ' '
_

' ' Oficiul : Equipe 0: Apoio, swim
na Rua Sin José, 35. Céntrn- CEP: 690—OOO- '

- PB., R$ 08: 30 horus do diu 07/010022
LEIA- SE comu-mm Torno publico que rm realiw ima do Pregoeiro Oieiul e Equipe
de Apoio, Sediªdª na Rua sun rose as Céoim. 981000- Cocimbus pn Ils ox- ao bom do
dia 07/01/2021 lactação modalidade PREGÃO E o eo do' lipo mmcr preço por ilzm pam:

1393—1020. E-mail: Iiciumo©iumbu.pb,gov.br. EdiuI: httpsd/Ilntubapb gov.br, www.toe ph.gov. br.

JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
lumbn PB. 04 a: luneim a: 2012

'

A ' ' pnmlnda de '*
'vcialubnãmnmsoelsn do cvcículos do Secmnriu Municipal

desªfiam“ ' * .Bwnrmme ,. “tvm- uis ** nesIcEdimleseus
anexos. frmdameoro legal: tmnos dalei nº 10 520. de 17 do'júlho de 2002, do decreto n'10.024 de 20
deselembmde2019, do decrelo n'7746, 0:05 dçjíinho dé ZOIZªodncrrmnºS, 538 deOGde oulubrn

PRBoelro 00:13] de 2015 oplioondosç subsidiorimncnlc, u Lei Nº 8 666 21 dejuriho “d: l993,l=ioomp1=m=nlur n'
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AUNIÃO | loloPesmhnlba—Qunm—mãdehnelm de 2022

Chuvas fortes alugam ruas e
casas em Cachoeira dos Indios
Município registrou o maior índice pluviométríto do estudo, com 216,4 milímetros nos quatro primeiros dias do ano

Ana Flávia MM: e «asian-ndo nngrh prudzdeumdosmewmnns 'm- "º"
'Admandzdomopm- Mlslprefdmnláfuahndn ºperªçªº

do lm : scam aguda de de máquinas e equipamentos
_

-
o me de 1012 wmzwu mpone maiores, mun mma pm que . mun-nao seja cºm P'Pª

com dura para pam,- dosmu as chuvas forum mmm » (ein pançnminsegunua
nldplns panrham Nn Ser- dos os açudes pequznos nun dasbmnlasq'nemldemrqm Cºmeçª nª
muudzdedeaamxndos mpomnmnsdemmdxs dos pndundurunptdgoma— CGÍndios ; o nulordemqun o eómgns(:=ng=mm).lnd»< ses açudes possam dmbar'. senª em
mmlldpíoélddzde um maior IM llguns chegam-u . um Informou Pagan Cond:.
contenu-ndo de volume de a parede. compmmetendn e Dumvdnmmnssecmã— A Opençin Camdluvas entre as 123 cidades dosháomnlndls :!!!me m,». . um: cooperado
par:]bamssegundoa umhnpm nus e número umª : financeira mammmao-mudas lmmªs“ uma: 1130nt conhbllludo. ud: entre o mamae doamammm)» m devendo ser Informado nas Desenvolvimentº Regio—
mdn funm observados 219,4

mmm
próximosdhs ,na! e : Deia: CML url

mlllmzlrvs de dun'r: gum-= mmm mttb 60% da Tvnmmmnzosgm-ngn 3169335» sem-f=!r= :
os quam: días delauelm 1112m &WBS Hmm asas [inundadas. mais Wi “"ªº. "A º dª 31

Com o vulume. açudes e de me dª Zona Run! de Ca— , 6: tªr-=M. Mªndªndº
murmúriºs de Água com:— fm, htrmMm Mmmmmm .

3- 010 vªm mºr—dªm
mmlmnsbordueumr mana-mmm xªªªªºªªmªªFªªmª
ªlçªndo . um;,- um e h— nunes pintas Um))“, CS rim mm mulmspommuídwsm :'vfufâgrdzºmª ªºmm.: a; ddldl. o: acordo nos mmbnmznm úepndo .
com vam vma sem.» mm dª?“ ª . Inundzrmdmdcwob' Iêdªªgªmªºnd'":
de Saúde do Município, : sl- milanesa; [[ mas : "Msm mm» na ªxu-mªn of”: Iªm
mada levou . mmm do mmaadmmms m » º “ºu

_.
, _pemnmum. Ismunldplo . (dar uma equipe emm-rumª prdúmm Em ai um “MMmm lntrgnnm de Inda; “ mmm zm Hsm man .» mMmWhmtst ,

' ,mvhdmbuw ,,,sem.-mh; que compõem : pulzdn admimm." qutsolnrmllúmlls panque ,E“, º"; ª mmpanhrgalo. n. ainda do uma Dois açudes !onlludos eles pudessem szlr & nin fos- ' a, ' mm dº, representªmde enfrentamento, pm fam nosluoSInlwzutm. mmtguz inn mudos pela água: nm- -
, , "154, 31. Bux-Ildo «,Imnnmenm : m'p'elm dos mmmnddade,eumno llmu emanam“ - ,,. Mátorhzdo

Impamupcrdzs. Smokednndodeªzlmmns Segundoolnmaddad: hmmm,,mummpmm (Emu). da Deles: CMI
[negrume do grupo, mamam mªnu: mm um: de chuva

. ,
de szplru Grande e da

Fagner Portela. mmm de de por uma a. um den-md: Inmuas : perigo Mandú. : sexundl cidade mm nulor lm (167,0 mm). Nmzmho Vígxuucu Sanitária/« ,»mim.; Infºrmou que ns m- 1253“: : mmoapamdmcmo uma. ddadgmmmll mu- (mmm-mumu accumsan-adorando lação pode .pmeummndalsmmm e.mm de mmm que podzm mmr uldplos panlbmos possuem no mB de [meira com 106,0 kum/mmmmwáhu (159,1 fim.; dev-ondas
ndluvasommdxdnnmde Mima. allen-. mmAlkuseguemmMzdzb— mxm/mwuw - em uso de «regulªdª»
zozmuudnm-mm Hmmmsem o município de Iprl polls (ms mm). Bernardim mm)Manrn(NL3 mm) 95,an Indº dº númerº
mmdoasmmmrins dummmdnmnemmnm umbém na um da alma. um (169,7mm). Sana us emma; (134.6mm). (83) 996452310”.

, , , .» .
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