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(quinhentos reais), totalizando assim o
valor mensal em R$ 3.150,00 (três mil,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cento e cinquenta reais), cujas propostas
foram classificadas como vencedoras da
Licitação, e desde já ficam convocadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB
nos termos da lei para assinarem o
EXTRATO DE CONTRATO
instrumento contratual o que deverão
fazê-las no prazo máximo de até 05
PREGÃO PRESENCIAL-SRP 009/2017
(cinco) dias consecutivos, contado a
partir desta data.
Processo Licitatório nº 018/2017.
Contrato nº 025/2017.Objeto: locação de
Pilar-PB, 28 de agosto de 2017.
copiadoras a fim de atender as
necessidades da prefeitura municipal de
José Benício de Araújo Neto
Pilar/PB. Contratada: JOSÉ CARLOS
Prefeito
RODRIGUES VELOSO 07855148485, inscrita no
CNPJ sob o nº. 24.544.987/0001-73.
Homologação: 14/08/2017. Valor
Contratado: R$ 21.360,00 (vinte e um mil
ATOS DO PODER EXECUTIVO
e trezentos e sessenta reais). Data da
assinatura: 28/08/2017. Vigência: até
EDITAL 6º DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO
31/12/2017.
PÚBLICO Nº 001/2016
Pilar-PB, 28 de agosto de 2017.
José Benício de Araújo Neto – Prefeito.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PILAR, ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA
----------------------------------------para apresentação e posse imediata, os candidatos aprovados
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB
no CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, componentes da
ESTADO DA PARAÍBA
relação abaixo.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Pilar-PB no
uso de suas atribuições legais e de
acordo com o
art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e art. 4º
inciso XXII da Lei 10.520/2002, HOMOLOGA
o Processo Licitatório na modalidade
Pregão Presencial n.º 011/2017 – cujo
objeto é a contratação de empresa
especializada em assessoria em recursos
humanos, e locação e manutenção de
sistemas/softwares voltados para Gestão
Pública, encampando os sistemas de
Contabilidade Pública; Portal de
Transparência Pública; Folha de
Pagamento; Contracheque Online; Sistema
de Frota; Patrimônio, Arrecadação e
Protocolo, com licenciamento, instalação,
implantação e serviços de suporte
técnico, a serem disponibilizados a todas
as unidades administrativas do Município
de Pilar-PB, conforme especificado no
anexo V do Edital, nos termos do decidido
pelo Pregoeiro, às empresas: Public
Software Informática Ltda-ME inscrita no
CNPJ: 07.553.129/0001-76 para o item 01
no valor mensal de R$ 1.375,00 (um mil,
trezentos e setenta e cinco reais);
e item 02 no valor mensal de 500,00
(quinhentos reais) totalizando o valor
mensal em R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos
e setenta e cinco reais); à empresa Eticons Empresa de Tecnologia da
Informação e Consultoria Ltda inscrita no
CNPJ: 09.196.974/0001-67 para o item 03
no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos
reais); item 04 no valor mensal de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais); item
05 no valor mensal de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais); item 06
no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos
reais); item 07 no valor mensal de
R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
e item 08 no valor mensal de R$ 500,00

Os CONVOCADOS deverão comparecer na sede da
Prefeitura, situada na Praça João José Maroja,259 – Centro –
Pilar(PB), das 08:h00 às 13:00 no prazo de 30 (trinta) dias
corridos a partir da publicação deste edital de convocação
munidos de documentos pessoais originais para autenticação
de cópias, tais como:
a) Certidões negativas (cível e criminal);
b) Comprovante de endereço;
c) Diploma ou Certificado Escolar;
d) Carteira de inscrição no respectivo Conselho
Regional (se for o caso);
e) Cédula de identidade;
f)
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) Título Eleitoral, com comprovante de quitação
perante a Justiça Eleitoral;
h) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
i)
Cartão e Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é
empregado registrado);
j)
Certificado de alistamento militar ou de reservista
(se do sexo masculino);
k) Certidões de nascimento dos filhos menores de
14 anos, caso existam;
l)
Certidão de nascimento ou e casamento,
conforme o caso;
m) Declaração de bens e outros cargos públicos;
n) Uma foto recente tamanho 3x4 (caso não tenha
entregue na convocação inicial);
o) Exame médico admissional, o qual deverá ser
custeado pelo próprio candidato e realizado por
médico do trabalho, referindo-se à sua aptidão
para o cargo passível de sua posse.
OBSERVAÇÃO: As certidões (item a) e o exame admissional
(item o), não serão aceitos com data anterior à publicação
deste edital de convocação.
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RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO/NOME
CARGO
02

02

0504003 JOAO
PAULO VITORINO
ESMERALDO
0705030 DIOGO
CESARINO DE
ARAUJO

MÉDICO
CLÍNICO GERAL
ODONTÓLOGO
PSF

Pilar(PB), 29 de agosto de 2017.
JOSÉ BENÍCIO DE ARAÚJO NETO
PREFEITO CONSTITUCIONAL
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