ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

NOTA TÉCNICA
Assunto: Execução de serviços de pavimentação em diversas ruas do município de Carrapateira-PB,
sendo essas ruas denominadas: Projetada 01, Projetada 12, Projetada 13, Antônio Galdino, José
Ferreira Filho, João Bezerra e Antônio Pereira de Meneses.
A População Carrapateirense
Eu, JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA, Engenheiro Civil – Crea nº 161.036.337-0, como
responsável pela fiscalização das obras vigentes na Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB e em
nome da Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB, com sede a Rua José Vieira nº: 57, centro de
Carrapateira/PB, no Estado da Paraíba, inscrito no CPNJ nº: 08.824.003/0001-23, neste ato também
representado pelo seu titular a SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL MARINEIDIA DA SILVA
PEREIRA, Brasileira, Casada, Professora, residente e domiciliada na Rua Joel Pereira, n°: 10 –
Centro – Carrapateira/PB, CPF nº: 468.355.634-00 e Carteira de Identidade n°: 1.075.576 SSP/PB e a
empresa KAIRÓS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 21.798.708/0001-00, com
endereço a Avenida Esperança, nº 1695 – Bairro: Manaíra – CEP: 58.038-282 – João Pessoa/PB, neste
ato representado pelo representante legal, SR. FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA, CREA/PB
nº: 160.251.694-4, CPF: 238.032.404-25 vencedora do Processo de Licitação Tomada de Preços
nº:00001/2019 e contrato nº:00036/2019-CPL no valor de R$ 248.476,56, referente à execução de
serviços de pavimentação em diversas ruas do município de Carrapateira-PB, sendo essas ruas
denominadas: Projetada 01, Projetada 12, Projetada 13, Antônio Galdino, José Ferreira Filho,
João Bezerra e Antônio Pereira de Meneses, com contrato SICONV e operação respectivamente
nº: 869360/2018 e nº: 1054712-11/2018, VIMOS por meio desta nota técnica esclarecer a população
da cidade de Carrapateira/PB o atraso na execução da obra da pavimentação citada acima e que teve a
autorização de início da obra (AIO) emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) em 06 de janeiro de
2020. A obra em si é dividida em 3 eventos, que determinam quais da ruas serão pavimentadas em
cada um, tendo essas sido decididas no ato na elaboração do projeto pela equipe técnica da empresa
responsável pelo menos (SNEP Engenharia), levando em consideração a logística de execução das ruas
e o valor do desembolso em cada parcela de recursos a ser liberada, sendo assim, ficou definido que as
ruas seriam pavimentadas na seguinte sequência:
- 1º Evento: Rua Antônio Galdino;
- 2º Evento: Rua Projetada 13 (CAGEPA), Rua Antônio Pereira de Meneses e Rua João Bezerra;
- 3º Evento: Rua Projetada 01 (Centro), Rua Projetada 12 (Bairro São José) e Rua José Ferreira Filho.
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Para que venha a ser executada cada rua dessas acima mencionada é necessário uma série de
materiais, como areia, cimento, brita, meios-fios de concreto e paralelepípedos e é exatamente esse
último item que está sendo levantado pela empresa executora como principal causa no atraso de
execução da obra, visto que a obra foi dado início para execução em 06 de janeiro de 2020, como
descrito anteriormente e só veio a ser iniciada em 04 de março de 2020, efetivamente. O 1º Evento,
que equivale a Rua Antônio Galdino foi finalizado em 20 de maio de 2020 e a empresa recebeu o
valor de R$ 49.694,50 da medição, sendo que deveria ter sido pago a empresa R$ 62.432,84, diferença
de R$ 12.738,34 que está pendente de liberação até o exato momento, pois somente existia esse
primeiro valor na conta do convênio e a empresa deveria executar os serviços equivalente ao segundo
valor para poder receber o recurso, ou seja, A EMPRESA TEM SALDO A RECEBER DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, mas mesmo assim, como afirma o responsável técnico e proprietário da
empresa, SR. FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA, foi dada continuidade a execução dos
serviços com o nivelamento, regularização e colocação de meio-fio das ruas equivalente ao 2º Evento
que são as Ruas Projetada 13, Antônio Pereira de Meneses e João Bezerra, porém devido a pandemia
da COVID-19 houve a paralização de boa parte das liberações de recursos pelo governo federal e a
interrupção de diversos serviços, como a que impacta diretamente à execução dessa obra, a retirada de
pedra graníticas, tipo paralelepípedo, fatores esses que comprometeram o cronograma inicial da obra.
Sem mais para o momento, atenciosamente.
Carrapateira, 29 de junho de 2020.
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