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MUNICÍPIO: SOUSA 
DATA DO RELATÓRIO: 3/10/2018 
 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório apresenta uma lista de todas as obras com pendências, no sistema 
GeoPB, para o município SOUSA. 
 
 
 
2. PENDÊNCIAS 
 

OBRAS COM PENDÊNCIAS  

JURISDICIONADO NÚMERO 
DA OBRA 

DATA DE 
INÍCIO 

DESCRIÇÃO PENDÊNCIAS 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00012017   02/05/2017 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 
global, para a execução 
de serviço de reforma do 
prédio do paço municipal, 

da prefeitura... 

 

 Tipo da obra é incerto 
(outros) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 A data de conclusão da obra 
é incerta (Não possui 
informações de andamento 
ou não conclusão) 

 

 A data de recebimento da 
obra é incerta 

 

 A estimativa da obra é 
inválida (Desatualizada) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00022017   24/05/2017 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 
global, para a execução 
de serviço de construção 

 

 O número do contrato é 
inválido (Igual à zero ou não 
é um valor numérico) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
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de passagem molhada no 
sitio logradouro... 

dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00042017   05/06/2017 contratação de empresa 
para construção de uma 

praça pública no bairro do 
mutirão 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00032017   28/06/2017 Pavimentação asfáltica 
tipo TSD (tratamento 
superficial duplo), em 

diversas ruas da cidade 
de Sousa/PB. 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 A data de conclusão da obra 
é incerta (Não possui 
informações de andamento 
ou não conclusão) 

 

 A data de recebimento da 
obra é incerta 

 

 A estimativa da obra é 
inválida (Desatualizada) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00082017   03/08/2017 contratação de empresa 
especializada, para 

prestação de serviço 
continuado e parcelado, 

com fornecimento de mão 
de obra na realização de 

manutenção e 
recuperação de 

pavimentação em 
paralelepípedo em d... 

 

 Projeto básico é inválido 
(não possui um projeto 
básico) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 A data de conclusão da obra 
é incerta (Não possui 
informações de andamento 
ou não conclusão) 

 

 A data de recebimento da 
obra é incerta 

 

 A estimativa da obra é 
inválida (Desatualizada) 

 

 A georreferência da obra é 
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inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00122017   13/09/2017 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 

global, para a construção 
de uma passagem 

molhada no distrito Lagoa 
dos Estrelas no muni... 

 

 O número do contrato é 
inválido (Igual à zero ou não 
é um valor numérico) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00112017   13/09/2017 Execução da ampliação 
do prédio da Sttrans no 

município de Sousa. 

 

 Tipo da obra é incerto 
(outros) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00132017   19/09/2017 Contratação de empresa 
especializada, para 

construção do complexo 
CENTRO DE 

REFERENCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRAS II 

 

 Tipo da obra é incerto 
(outros) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00092017   04/10/2017 CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 

ESTRUTURA PARA 14 
SALAS DE AULA, NO 

BAIRRO MUTIRÃO NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-

PB. 

 

 O número do ART é inválido 
(ART não segue o padrão) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 
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Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00102017   17/10/2017 REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS:  
OTACÍLIO GOMES DE 
SÁ  E JOÃO BATISTA 

DO NASCIMENTO 
(NÚCLEO I), AMBAS  NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-

PB. 

 

 O número do ART é inválido 
(ART não segue o padrão) 

 

 Projeto básico é inválido 
(não possui um projeto 
básico) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00142017   17/10/2017 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 

global, para prestação de 
serviço de execução de 

meio fio de concreto 
moldado in locu em... 

 

 Tipo da obra é incerto 
(outros) 

 

 Projeto básico é inválido 
(não possui um projeto 
básico) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 A data de conclusão da obra 
é incerta (Não possui 
informações de andamento 
ou não conclusão) 

 

 A data de recebimento da 
obra é incerta 

 

 A estimativa da obra é 
inválida (Desatualizada) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00042018   30/01/2018 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 
global, para executar 
construção de dois 

pontilões localizadas nas 
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ruas Raimundo Pereira... 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00032018   03/03/2018 REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DAS 
ESCOLAS: MARIA 

AURITA; JOSÉ REIS; 
PAPA PAULO V; E 

RÔMULO PIRES NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-
PB/A.R.T. REFERENTE 

AO LOTE LOTE 2: 
MARIA AURITA. 

 

 O número do contrato é 
inválido (Igual à zero ou não 
é um valor numérico) 

 

 Projeto básico é inválido 
(não possui um projeto 
básico) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00052018   15/03/2018 REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL JOSÉ REIS, 

NO MUNICÍPIO DE 
SOUSA-PB. 

 

 O número do contrato é 
inválido (Igual à zero ou não 
é um valor numérico) 

 

 Projeto básico é inválido 
(não possui um projeto 
básico) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00062018   15/03/2018 EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 
REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA PAPA PAULO 

 

 O número do contrato é 
inválido (Igual à zero ou não 
é um valor numérico) 
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VI, RESPECTIVAMENTE 
LOTE 01, NO MUNICÍPIO 

DE SOUSA-PB. 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00022018   15/03/2018 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 
global, para construção 

de uma praça 
denominada “ Praça do 

Projeto Mariz”  no 
município de... 

 

 O acompanhamento final é 
incerto (valor da obra é 
menor que 10 mil, não 
passaram 90 dias ou não 
tem uma data prevista) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00222018   04/04/2018 Prestação de Serviço com 
pavimentação em 
paralelepípedo em 

diversas ruas na cidade 
de Sousa e no distrito de 
São Gonçalo município 

de Sousa/PB 

 

 O número do contrato é 
inválido (Igual à zero ou não 
é um valor numérico) 

 

 Projeto básico é inválido 
(não possui um projeto 
básico) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00332018   04/06/2018 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 

 

 O acompanhamento inicial é 
inválido (não possui um 
acompanhamento inicial) 
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será a de menor preço 
global, por lote, para 

implantação de 
pavimentação em vias 
públicas urbanas no 

Município... 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições é 
inválido (não possui 
medições) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 Número de fotos por 
acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 

 O georreferenciamento é 
inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00072018   05/06/2018 Construção de 03 
passagens molhadas nas 

seguintes localidades: 
Sítio Malhada da Pedra, 
Sítio Mãe D'água e Sítio 
Caiçara no município de 

Sousa/PB. 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00092018   13/06/2018 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 
global, para construção 
de um Portal na rodovia 

Governador Antônio 

 

 A planilha contratada é 
inválida (Não possui 
nenhuma extensão válida 
(xlsx, xls ou csv)) 

 

 Tipo da obra é incerto 
(outros) 
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Mariz, município de...  

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00082018   23/07/2018 CONTINUAÇÃO DA 
CONCLUSÃO DA 

CONSTRUÇÃO DA 
CRECHE ESCOLA 

PROINFÂNCIA TIPO B, 
LOCALIZADA NO ALTO 

DO CRUZEIRO,  
MUNICÍPIO DE SOUSA-

PB. 

 

 O acompanhamento inicial é 
inválido (não possui um 
acompanhamento inicial) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições é 
inválido (não possui 
medições) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 Número de fotos por 
acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 

 O georreferenciamento é 
inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00112018   03/08/2018 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 

 

 A planilha contratada é 
inválida (Não possui 
nenhuma extensão válida 



 
 
 

 
 

Relatório de pendências de obra no GeoPB 

 

- 9/11 - 

será a de menor preço 
global, para perfuração e 
instalação de 80 Poços 

artesianos com 
perfuração entre 50M a 

1... 

(xlsx, xls ou csv)) 
 

 O acompanhamento inicial é 
inválido (não possui um 
acompanhamento inicial) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 

 O total de medições é 
inválido (não possui 
medições) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 Número de fotos por 
acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 

 O georreferenciamento é 
inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 

 A georreferência da obra é 
inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura 

Municipal de Sousa 

00102018   20/08/2018 Contratação de empresa 
especializada, cujo 

critério de seleção da 
proposta mais vantajosa 
será a de menor preço 

global, para recuperação 
da estrutura física da 

Creche Jardim de 
Brasília, Sousa/PB. 

 

 A planilha contratada é 
inválida (Não possui 
nenhuma extensão válida 
(xlsx, xls ou csv)) 

 

 O acompanhamento inicial é 
inválido (não possui um 
acompanhamento inicial) 

 

 O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 
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 O total de medições é 
inválido (não possui 
medições) 

 

 O total de medições corretas 
é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 

 O número de fotos por 
medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 

 Número de fotos por 
acompanhamento é incerto 
(valor da obra é menor que 
10 mil ou não passaram 90 
dias) 

 

 O georreferenciamento é 
incerto (valor da obra é 
menor que 10 mil ou não 
passaram 90 dias) 

 

 A georreferência da obra é 
incerta (valor da obra é 
menor que 10 mil ou não 
passaram 90 dias) 

 

 
3. NOTA EXPLICATIVA 
 

Tipos de Pendências da Obra no GeoPB: 

 Cadastro Incompleto (Georreferenciamento) 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes 
informações da obra: 

  1. Dimensão Inicial da Obra (campo obrigatório) 
  2. Georreferenciamento Inicial da Obra (campo obrigatório) 

 Medição 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a(s) 
medição(ões) da obra. 

 Dados da Obra Concluída 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes 
informações da obra: 
1. Descrição Sucinta (campo obrigatório) 
2. População Beneficiada (campo obrigatório) 
3. Foto da Obra (campo obrigatório) 
4. Dimensão Final da Obra (campo obrigatório) 
5. Georreferenciamento Final da Obra (campo obrigatório) 

 Dados da Obra em Execução 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte 
informação da obra: 
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1. ARTs – CREA 

 Licitação 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte 
informação da licitação da obra: 
1. Regime de Execução 

 Contrato 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes 
informações do contrato da obra: 
1. Ordem de Serviço 
2. Data de Recebimento 
3. Planilha de Contrato da Vencedora 


