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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
  

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00019/2018 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
nº 00019/2018, que objetiva: Serviço de locação para estrutura de 
eventos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: DENISE MOURA DO NASCIMENTO 
R$ 60.000,00; JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM 
63.210,00; LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
59.870,00; LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA 
MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA - R$ 149.900,00.

Conde - PB, 12 de Junho de 2018
 
 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita  

 
 
 

 

 
 

 

  
 

  
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL  DE CONDE

CASA COMENDADOR ”CICERO LEITE”
 

ATA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA TRATAR SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº004/2018 REALIZADA EM 06 DE JUNHO

 
Às quatorze horas do dia seis de junho de dois mil e dezoito
audiência publica para tratar sobre o Projeto de Lei 004/2018 que trata 
das diretrizes orçamentária para o Orçamento 2019, na
de Conde no Estado da Paraíba, presidida pelo vereador 
Luzimar Nunes de Oliveira, secretariado pelo primeiro secretario o 
vereador Juscelino Correia de Araujo, com a presença d
Ednaldo Barbosa da Silva, Ricardo da Silva Pereira, 
Filgueiras  Neto, Daniel Severino da Silva Junior e  Adriano Ferreira dos 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                                           Conde, 12 de junho de 2018 

                                                                                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00019/2018, que objetiva: Serviço de locação para estrutura de 
eventos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP - 

FILMAGEM - ME - R$ 
3.210,00; LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - R$ 

59.870,00; LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA - R$ 30.000,00; 
R$ 149.900,00. 

 
PB, 12 de Junho de 2018. 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

CÂMARA MUNICIPAL  DE CONDE 
CASA COMENDADOR ”CICERO LEITE” 

PARA TRATAR SOBRE O PROJETO 
06 DE JUNHO DE 2018 

dois mil e dezoito teve início a 
audiência publica para tratar sobre o Projeto de Lei 004/2018 que trata 

para o Orçamento 2019, na Câmara Municipal 
vereador Presidente 

secretariado pelo primeiro secretario o 
a presença dos vereadores: 

Ednaldo Barbosa da Silva, Ricardo da Silva Pereira, Malbatahan Pinto 
Adriano Ferreira dos 

Santos. Os trabalhos foram abertos com a palavra
convidou o Sr. Ricardo Madruga 
Planejamento da Prefeitura Municipal para compor a mesa, como também 
a Secretaria de Ação Social a Sr. Diana
Andrade e o Sr. Cícero Jose da Silva Lourenço
comunidade, em seguida passou para o
realização da leitura do Projeto de Lei 004/2018
a leitura do Projeto, ato continuo o
Ricardo que cumprimentou a todos fez uma abordagem sobre o 
orçamento comentando sobre o projeto de lei das diretrizes 
orçamentárias,  em seguida é facultada a palavra ao vereador Malbathan 
Pinto Filguieras Neto que fez questionamentos relacionados ao projeto, 
destacando a grande importânci
Orçamentária, em seguida é facultada a palavra ao vereador Dani
que cumprimentou a todos, fala na grande importânci
elaboração da Lei Orçamentária
valores destinados para algumas secretarias que 
pequenos, fala nas boas perspectivas de arrecadação de receitas próprias 
para o município que tem feito seu papel com relação a
a palavra é facultada ao vereador Juscelino Correia, que cumprimenta a 
todos, fala na preocupação pela incerteza de como vai ser a arrecadação 
no segundo semestre tendo em vista a atual situação do pais com os 
últimos acontecimentos, em seguida é facultado a palavra para o vereador 
Ednaldo Barbosa, que cumprimenta a todos, faz um comentário sobre
tabela que destina recursos para as
ser prejudicada em suas atividades, fala na importância da L
elaborar um orçamento eficiente, logo em seguida é facultada a palavra ao 
vereador Adriano Ferreira, que cumpr
do debate nessa audiência pública para que seja feito um orçamento bem 
feito sem trazer prejuízo para a população, em seguida do Sr. Ricardo faz 
uso da  palavra respondendo questionamentos dos vereadores mantendo
se a disposição para mais esclarecimentos,  ainda participaram dos 
debates o Sr. Cicero e a Secretaria de 
comentários sobre a importância da Lei que ve
orçamento para 2019, em seguida o Presidente Luzimar Nunes 
comenta sobre a importância dessa L
orçamento coerente com as necessidades das comunidades
gestão possa atender os anseios da população
ninguém escrito para usar a palavra
presentes encerra a audiência pú
ordinária para o onze de Junho 
câmara municipal. Esta Ata vai assinada pelo 
vereadores. 

   

EXECUTIVO 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

UNICIPAL 

 

 

              MUNICÍPIO DE CONDE 

Os trabalhos foram abertos com a palavra do Presidente que 
Madruga representante da Secretaria de 
unicipal para compor a mesa, como também 

a Secretaria de Ação Social a Sr. Diana Aparecida Maranhão Ribeiro de 
Jose da Silva Lourenço representando a 

assou para o primeiro secretario para 
do Projeto de Lei 004/2018, o primeiro secretario fez 

, ato continuo o Presidente faculta a palavra ao Sr. 
Ricardo que cumprimentou a todos fez uma abordagem sobre o 

comentando sobre o projeto de lei das diretrizes 
,  em seguida é facultada a palavra ao vereador Malbathan 

Pinto Filguieras Neto que fez questionamentos relacionados ao projeto, 
destacando a grande importância dessa lei para se realizar o Lei 

, em seguida é facultada a palavra ao vereador Daniel Junior 
que cumprimentou a todos, fala na grande importância dessa lei para 

Orçamentária, faz questionamentos relacionados a 
valores destinados para algumas secretarias que acredita ser muito 

as perspectivas de arrecadação de receitas próprias 
em feito seu papel com relação a isso, em seguida 

a palavra é facultada ao vereador Juscelino Correia, que cumprimenta a 
pela incerteza de como vai ser a arrecadação 

no segundo semestre tendo em vista a atual situação do pais com os 
últimos acontecimentos, em seguida é facultado a palavra para o vereador 
Ednaldo Barbosa, que cumprimenta a todos, faz um comentário sobre a 
tabela que destina recursos para as secretarias onde algumas delas pode 

idades, fala na importância da Lei para se 
elaborar um orçamento eficiente, logo em seguida é facultada a palavra ao 
vereador Adriano Ferreira, que cumprimenta a todos, fala na importância 

blica para que seja feito um orçamento bem 
feito sem trazer prejuízo para a população, em seguida do Sr. Ricardo faz 
uso da  palavra respondendo questionamentos dos vereadores mantendo-

sposição para mais esclarecimentos,  ainda participaram dos 
debates o Sr. Cicero e a Secretaria de Ação Social Diana fazendo 

obre a importância da Lei que veio ajudar na elaboração do 
orçamento para 2019, em seguida o Presidente Luzimar Nunes que 

enta sobre a importância dessa Lei para a elaboração de um 
orçamento coerente com as necessidades das comunidades, para que a 
gestão possa atender os anseios da população, não havendo mais 
ninguém escrito para usar a palavra o presidente agradece a todos os 

audiência pública marcando a próxima sessão 
 do corrente ano as quatorze horas na 

Esta Ata vai assinada pelo Presidente e demais 

 


