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PREFEITURA MUNICIPAL DE. SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

!ANENTEÉ DE LICITAÇÃÓ

'

RepuaúcAçÃo

PREGÃO ELErRômco Nº Oss/2021
Ii , w

0 pregoeiro e equipe de apoio torna público que realiz'ará 0 Pregão Eletrônico 058/2021, cujo objeto &' REGISTRO

A DAS SECRETARIAS MUNI PAIS DE FINANÇAS!E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do
18 .de &»Janeiro “' de 2022. Esclarecimento;

.

www.lportaIdecompraspublicas. com. br. Edital:
https://|icitacoes.sangarita.pb.gov.br/categoria/editais; Www,me,pb.gov.br;:www.portaIdecompraspublicàs.com.br.

Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

João Batista Guedes SoaresJúnior
Pregoeiro/PMSR

“ºr...;



» DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
Criado pela Lei Munlclpal nº 1524/2013, Publicada no DOE nº 01, Ano 01, de 01/04/2013.

'

MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PARAÍBA

Nº 1632 ANO 10

I—RODER_EXECU.T.IY.Ó—I. Secretaria'de'Administração'e Gestão
Comissão Permanente de Licitação-

AVIso DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 087/2021
REPUBLIÇAÇAO

Torna público que fará realizar atraves da Pregoeira Oficial
e Equipe de Apoio, sediada na RUA VIRGÍNlO VELOSO
BORGES, S/N- LOTEAMENTO JARDIM MIRITÃNIA,
CENTRO, SANTA RITA, PB- CEP 58300—270, às 09: 00
horas do dia 18 de janeiro de 2022, por meio do site
www.portaldecbmpraspublicasedinbr, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para
REGISTRQ 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:
hgps://licitacoes.santarita.pb.govbr lcategoria/editais;
www.tce.pb.gov.br, -

www.gortaldeeompªspublicaseombr

Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

'Valquíria Silva de Araújo
Pregoeira/PMSR

:

REPWDIGAGÃG ,

PREG'ÃO'EBETRÓMCON?. 088/2021
O 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.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:
httpszlllicitacoessantaritapb.govhr/categoria/editais;
www.teepbigovhr;
www.por'taldceompraspublicaseombr.
Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR

Terça—Feira. 04 de janeiro de 2022

'Comissâo Permanenteªde'PrºoesíifAdministrativo'
Disciplinar_'-COPAD_

EDITAL DE CITAÇÃO

PAGINA 1

O Presidente da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº
001/2021 — GS-SAG, publicada no Diário Oficial
Eletrônico nª 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, mamcula
n“8603, porseencontmremlocal incertoenão sabido, para,
no prazo de 15 (quinze) dias, _à pãrliF'clá publicação deste,

'd G

do Processo Administrativo Diãc'íiiliiiarriº 012/2021, sob
rito sumáno, & que responde, sob pena de revelia, pelo
cometimento em tese, de falta funcional prevista nos art'
110, II, do e 116,l1 da LeiMunicipal 875/97, sendo

desta Comissão, o qual será
aeorirp'anhado

por um Defensor
Dativo por esta designado.

Ivys Medeiros da ; , .

PRESIDENTE/CÓPAD

EDITAL DE crrAcAo
'

O Presidente da Comissão '? agente de Processo
Administrativo Disciplinar, instituídaipela . Portaria nº
001/2021 —- GS-SAG,—v-publicadani«rio -Diário- Oficial
Eletrônico nº 1497, de 02 dejImho 021, tendo em vista

o disposto no amigo 141 da Lei Municipal nº 875/97, CITAg
pelo presente edital, o servidor ROMULO LUIZ SILVA
PANTA, Professor, matricula n,,9 ], por se encontrar
em local incerto e não sabido,'pa,ra,_ JPM de 15 (quinze)
dias, a' partir da publicação"'destc,f' comparecer no
Departamento de Gestão de Pessoas da' Secretaria de
Educação, na Av. Virgínio Veloso Borges, s/n, Centro,
Santa Rita - PE, a fim de.—apresentarvdefesa escrita do
Processo Administrativo Dis'ciplinar nº 015/2021 , sob rito
sumário, a que responde,;sobypéna, de revelia, pelo
cometimento em tese, de.—faltagfunoionahprcvism nos art.
110, II, de e 116, II da“ I.,eií.MuDicipal 875/97, sendo
garantido o direito da ampla defês'ããio'õoííáditóáo. 0 não
comparecimento aearretará a continuidade dos trabalhos
desta Comissão, o qual será acompanhado por 'um Defensor
Dativo por esta designado.

. “«
Santa Rita —- PB, 28 de défcrnbro'de2021.

" !* rmE..). . > » .

Ivys Medeiros daCosta — '—

PRESIDENTE] o AD

_lnstltuto'de Previdên'cra de SantaRita-IPREV—SR
_

r
".=—' lang-..



ªmorosa: ' JoãoPmoa- Quarto-fake, 05 da Janalro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL: DE LAGOA

Portnrh N' 019/2022. Em OJ de Janeiro de 2021.
4

Dispõe sobre o dmgnaello do Secretario Munldpal de Adm-
nlstraçlo pan atuar no lancia de “Gestor de Contrato”, nos
termos de Le! n'. 0666/93, e di outras providências.

' A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
atribuições legais.

CONSIDERANDOa Portaria n' 187 de 23 de outubro de 1018 que dispõeoSDowmen—
tos Complementares de licitação, detmninados pelo art 6'da Resoluçao Nonoaliva RN-TC n'O9/10I6,

CONSIDERANDO que, os órgãos públicos devem manter a ogum do Gestor de
Contrato. formalmente designado, durante toda II vigência dos contratos celebmdos eom a edilidade,

RESOLVE:
APL Iº- O Secretario Municipal de Administrªção DUALMA MANOEL DE SOUSA

moimla n' I66 (ian DESIGNADO para atuar como GESTOR DE CONTRATO germiciando a net.-tido
dos contratos conforme determina II lei n' 8 666/93.

An. 1' Bia Ponaria entra em vigor na data de sua publicação, revogamvse as dis—

posições em contrario.
Publique-sc. Reglsêre—se e CurinnI-se.
Gabinete da Prefeita Municipªl de Lagoa - PE. em 03 de janeiro de 2022.

Maria Rodrigues l.!nhares de Uma
Prerelta eonstituclonal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

F'n ar osnon Em os de Janeiro de um.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA. ESTADO DA PARAIBA no uso de suas

atribuições legais.
CONSIDERANDO a'PortaniI n'187de 23 de outubro de 2018 que dispõe os Documen-

tos Complementares de Liciraçao, determinados pelo art 6'da Resolução Normativa RN-TCn' 09/20l 6.
CONSIDERANDO a umidade de manterooanoolecafisealizaeio sobre aexeouoio

dos procedimentos licitatórios . : : .
RESOLVE:

. An lª- DESIGNAR o senhor RENE LUIZ BARBOSA inscrito no CREA n'
161605494-8 para atuar como Fiscal de Contratos de Obras e serviços. decorrente de procedimento
Licitatório. '

' Art 2“ - Esta Panaria entra em vigor na data de sua publicação. revogam—se as dis—

posições em contrário.
Publique-se Regime e Dumpranse.
Gabinete da Prefeita Municipal de Lagoa— PE em 03 de janeiro de 2022.

Maria Rodrlgnes uno-res de lea
Prefeita constitucional

Prefeitura Munlçlpal
de Itatuba *

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATU'BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' Wººl/2022

Torna público que fará realizar atraves do Pregoeiro Cheia] e Equipe de Apolo. sediada oa RUaProfeuor

ã
'lvério. 75 - Centro - Itatuba - PÉ. Ils 10:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2021 lícitas“ modali-
egao Presencial. do tipo menor preço. visando formar Sisrzrna o: Registro de Preços objetivando

amções fumus, para: Aquisição parcelada de materiais de construções diversos. destinados as
demandas operacionais desta Pre'feinm. Recursos: previstos no orçamento vigente Fundamento legal:
Lei Federal n'.10 510/01 : subsidiariamente aLei Federal nª 8 666/93; Lei Complmnmlar n' 123/06;
Decreto Federal n' 7 891/I3; Decreto Municipal n'004f2006107; e legislação pertinente. consideradas as
alterações pos'teriores das referidas normas. Informações: no honirio das 08: 00 os l4*00 horas dos dias
úleismoendereçosupmcimdo. Telefone: (083)3398e1010 E-mm :lieiuuogtatuha. ph. gov.“ Edital:
hrmsdmambapogovbn www.traepbgovar. . :

Itambe - PB, 04 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA -

Pregoeiro Onda]

PREFEITURA MUNICIPAL DE I'I'ATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO PRPSENCIALN' 0000111011
Torna público que foi realim através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, lediada mRua Professor
José Silvério. 75 - Centro - Itatuba — PE, às 10:00 bom do dia 20 de Janeiro de 2022.1icim modali-
dade negao Pmmcial do tipo menorproço. visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando
contratações futuros; para: .Fomecimenlo de MATERIAL ELETRICO para o Municipio. mediante
soliciraçdo : entre'ga parcelada. em atendimento as demandas operacionais deste municipio. Recursos:
previstos no orçamento vigente Fundamento legal: Lei Federal n' lo.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal n' 8 666/93: Lei Complementar n' 123/06; Decreto Federal n' 7 892” 3; Decreto Municipal n'
0045200607; e legislação pertinente. consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário dasOB: 00as M: 00 horas dos dias'uteis. no endereço sup.

' ª T ' ' (083)
33984020 E-mail: licitacao©itaruba pb. gov br. Edital: hupslfttambapb gov/.br, www Ice. pb. govhr.

ltatuba- PB 04 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

'Pregoelro Oddal

PREFEITURA MUNICIPAL DETI'A'I'UBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN' DOME/2022

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe deApaio, sediada na Rua Professor
José Silvério, 7S-Ccotro-1tetuba— PB.!S 10:00 Itorns 61325 de.laoeim de 2022 licitaçiio modali-
dade Pregão Presencial. do tipo mmorpreço. visando formar Sistema de Regisvo de Preços objetivando
contratações Ilmrras, para: Aquisiodoparoelada demateriaishidroulieos diversos. destinados as demandas
operacionais desu Prefeitura. Re'wrsos: previstos no orçamento vigente Fundamento legal: Lei Federal
n' IO. 520/02 e subsidiariamenre a Lei Federal n' 8. 666/93; Lei Complementar n' 113/06: Decreto Fede-
ral n' 7397113; Decreto Municipal n' 004/2006/07; : legislação pertinente. consideradas as alterações
posteriores das referidas normns Informações: no horário das 08:00 as 1400 horas dos dias úteis. no
endereço supracitado Telefone: (083) 3393—1020. E—mail: «Iicitacaoêitatuba. pb. gov br. Edital: https: Il
itatuba.pb govbr' www tce.pb. gov br

Itatuba- PB (14 de Janeiro de 2022

JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Olido]

PrefeituraMunlcloal
deSanta- tha

. ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE_SANTA RITA' - SECRETARIA or". ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DEvI/lGlTACAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO nLPTROajIcoNºca'/nazi

“PUBLICAÇÃO—..: ., .
Torna público que fani rulim atreve: da Pregoeira cheia] e Equipe de Apoio sediada na RUA VIRGINIO
VELOSO BORGES, S/N- L'OTEAMENTOJARDIM MÍRITÃNIA CENTRO, SANTA RITA, PE CEP
58300—270. As 09: 00horas do dia" l8 de”janeiro de 2 le www poruldecompraspublicas.
com br. licitação modalidade Pregão Eletronico p'ara REGISTRO DE PREÇOS
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA'ESPECIA ZADA'WNAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE LOCACAO DE TENDAS. CADEIRAS. MESAS E DISCIPLINADORES DBTINADOS A SE—

CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB.. Edital disponível::WlmWhom “ Sarita Rita/PB. 04 de Janeiro de 2022
Velqntrta SIP-n'.“

Pregoeiro/PMSR
: 1:

PREFEITURA
SECRETARIA" , ,COMISSÃO PERMA

“
NTE DE LICITAÇÃO

*“RTPUBuchó
PREGÃOELEI'RONIGONºminh

O pregoeiro e equipe de apoio. tri—ma público ““É. ind0Pregão Eletrônico 038/2021 cujo objeto e
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO _DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE IN-
'FORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS
E PLANEJAMENTO DE_SANTA RITA/PB. 09h00m do di 8 de Janeiro de 2022 Esclarecimentos
www panaldecompraspublicas, com. .

* ' ' ' '

www.tce pb. gov. br; www. ponaldeeompraspu lClÍ »
.». .-

Joilo Bitls'ta Guedes Sªfra J '
PreáoeIro/PMSR,' -

Prefeitura Municipal
de Caclmbao

PREFEITURA MUN -lPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPALJIIEVCACIM'DAS/PB

ERRATA AVIso' DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1011.035/1011

PREGÃO ELETRONICO
ONDE sua:Torna público que run realizar ati-lives ' ro onda e Equipe de Apoio sediada
na Rua San José. 35 Centro CEP. '58 698—0001Caeimba's PB. E; os se horas do dia 07/0If2022.
LEIA sa cORRLTAMENTE Torna público que fui realizer mm do Pregoeiro Oficial e Equipe
de Apolo. aediadana Rua São José, 35 emma ca: mooc- Cacimbas Pa. o os ao horas do
dia ovovzozz licitação modalidade PREGÃO

.
NICO “ao tipo menor preço por item, para.' paroeldda a: veis, lub. ,

' ' ªf SecretanaM |

de Saúde de Cacimbas/PB conforme ooodiçõek,

1011? do decreto n' 8538. de os de outubro
. nr.-amnha de 1993. lei complementar nª

:...-,..-
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Chuvas fortes alugam ruas e
casas em Cachoeira dos Índios
Município registrou o maior índice pluviométrico do estudo, com 218,4 milímerros nos quurro prímeirbs dias dd uno );

!

Ana Flávia Nóbrega : amarrando “ngm W&múnsrsuvzádnsmu 'Adumndadompm- Maup'ddnmurmhado ,ºpçmçaº
dolmuuearosmdzsde demâqulmseeqmpzmenms _o ano de 1021 mmeçou Suporte miam. emo cume pm que . amarrªm m;: cºm P'Pª

mmdluvzpnnpznzdosmrr aschuvasfmmlnrznnsm- Ídupzngznminmmnp ,» -

nldplos pmÍbanns. No Ser— dos os lçudes pequmos m dara-nnusqumdmme “cºmº“ "ª
m.:rdadedeodmrndos mpomnmlsdemmdzsdns podunmunmnmoa— («erá CG .

Índia: e :: nulor desuqua o dmzºs(emy=nm).lndu— m açudes pm." amb-f, S ª em
munldviohddademmmlinr mugunscheçum-lmr rurmmoufzgmam v ' '

concentrado de volume de a parede. mmpmmmndo : DeMnmmm A ºperada emo
chuvas entre 15 213 ddadu nogháoqmendzs deàmmás rpa, unyu maperiún
mmseglmdolbírfz I dmhdçdls, In:: o nome": rá : traziam mu
anmv: demandas as ”“ª umª lludz nlo fal anulam-adm ud: entre o mumu, de

,BésérwoMrrier-m w.»
'

ml e . Daten cmr zm
Inldo uma _:m:len :
"éêrl mundi amºur: 31
'de Imam, mandandº
3.010 puma: mudam
de T_S_loalldzdu da um:' e escura emas de

,
:âm?nz Granda“
".“ A dlmíhulda sm
mlludz de :egundz &

wrap. Os plpclms

ammmmww m Cam m devendo ser lnrnmndo “nos

mau luram obwrvadns zm
[ masmmm de druv: aum-m hmm; mals & um da 'Rxm'nmrnmsmesm'gns

as mas» a: janeirº. um as:: mmm; mals
Cºmnvnrumeçmdse “mmm desoosdaummazu.

mmmrrnsde Agu: mm- MWM Mmhmlunmdwr
pmmxmnsbordxrenwu mmmmwm
:hepndgnfmrgª'seh: WWMmm mmmrmpumsarumsm
milla! da cidade. De-nmn'io ' *“ mmmmmm vam Viela. murro WIm ª . Inundzrumdmmnb-
de Saúde do Munrdpro, : :$— Irmhm ll mammazrmmnm
maçãº IMI! ! pmftlmn dn “Mªmma!“ mt, um um. ªs.muuug'ro. mim!: mm :mdmuhdx máximas "a; iggb “no.“com luterana: de rad-s IS mlnundn em um md: | po- msrhamngimlmmuvum ' mm'rÍAªdmxibuldn de
se:-mudas que compõem : . puhdo Wma”: que mlmrosmlmnls panque Agua (em º mm,“)...gsm. m criação do mmm pars .çudes barman: elzs wdn-un sir : nlo Ins—

de enfmrrzmenm, pan mer mSíuoSZolnzquhermigrn mmao; pelzágrntnm- ,. res de '31- Batalhão de
lewuumrilna mpello das wenbameuddaduumno Imomnodeunm -

.
'— luknuúz- Mandado|"!th Shinkednrrdndenalmf-dou Segrmdnulnmztlddzde hmm,..wmmmwmummm _(arMu). da Mesa CMI ',

Integrante do grupo, nulnmpnoulpadeslfªddz- muuummremdmum : , ”* de Cnmplni Gnnde e da

FW carreia. secretário de de por mm: da lha demardz lnunszs : perigo poundil. | ugunda ddld! um maior 1:11:06“) mm). Nãúruiulín '

, “grªnja Sznlúrjlz. A ptr
Dilma. Informou que osm- delguzewmommdmenm Alémdaddadaouuwllmu- Mªmma (IWmmLSlnlolndoRh'dn. pura'çuo pide npmmr

memo do: represenun-

nzndzlsesunmsecnscwm demmmquepdemmm- nldplospanmznuspnsuzm uomtsdehuermmmzoao m/MWNMWUSM __, eºdtnºndli
mmmmdsdn'nmde munlmmn onlzm. mAlisuu'guenmnMxhb- mxm/EWUSQJ v (rre'xuhridz-

zozmrzudommm “Mam Omunldplodelprl pnlls[l7â,5mm),8enuxdlm Myanmmum) .dcsyºrmelºdouúmºm
mmammmnm demmwgzndsu umbemmrrmunnm ml169,7mm),sanhrle- :Apzreê'ldauubmm).

vv (3239964533303

mm.—num mmumumm miami-minh'al—W'm . Wmmumnmuwmmumnmumlmlum mumu-a mumu—m"um E ___ ___—*uu—z—«n—um— , mumu-mn-
u»—-u—.-—.—-u.w—u-—.n-w ...».mmmmnmu-umwm: "_." .: ...—_m—u—m-u—w-n—“:$"; <=: ..::. — ..'. . mm . . .mmn—xm m.. ...—,ª".- . -«ªja—%%%& «— =,. ...-mmm”, a“..—r...-..mzmmw». "“º“

m ...-_.Muuu-n-u-Mu.
, «hm-nun—am...o-=.— '

W——uu_i—--—s&o€i.u—gu——.unaun-4mmm'.wmnm—a-m-nnmw...-......—

m...—...,...m ”WWW ...—___...""'—"'W— Matªtu-“amu mami“:mmm...» m...—......—mmm., .. ,...—._.»... ......wu.::......_... . _. ....m. m...—.... ...,... __hal-mmm "vantagem-nuam“. ...»."— .ªº—”"'"w...—._."... ..... ...,—um...»...u....-z.........-..........__ ...—”___...—......... mu......“...—......— "“',“"th , ..,.....,_...c...._'....m...,. m ,. ,. .*" ...—....“ win.-m Pc.-u—

”.um—.-“.mw. ,,,,“ ,“ ,,“wºmnwmmnmm, “' ———" MQ—mm-m—m—m— *

_“W-Ww——-_ fl.—“**- ªªª"- ...—u 'Meu-uruguay-“— Mmmmmm—MWHWNEW

»....*Mrmmu...—uu—wwnmmmmwmum
oMmMF—mm-nw- “um:-zum
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