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MUNICÍPIO: SOUSA 
DATA DO RELATÓRIO: 07/01/2020 
 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

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

OBRAS COM INCONSISTÊNCIAS  

JURISDICIONADO NÚMERO 
DA OBRA 

DATA DE 
INÍCIO 

DESCRIÇÃO POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00022019   07/01/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 

por lote, para a 
reforma e ampliação 
das escola Rômulo 
Pires, no município 

de So... 

 

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

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 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 
possivelmente inválida 
(Desatualizada) 
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Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00052019   28/01/2019 CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA 

ESPECIALIZADA, 
CUJO CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA SERÁ 
A DE MENOR 

PREÇO GLOBAL, 
POR LOTE, PARA 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DAS 

ESCOLAS: DEGMA 
LÚCIA; SINHÁ 

GADELHA E M... 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 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 
possivelmente inválida 
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(Desatualizada) 
 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00072019   05/02/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 

para Reforma e 
Ampliação da escola 

Clotário de Paiva 
Gadelha, Sousa/PB. 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

01022019   08/03/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 
para conclusão da 

Creche Pró-Infância, 
no Bairro Angelin, 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

 O total de medições corretas é 
possivelmente inválido (menos 
de 80% dos arquivos são 
válidos ou não existem 
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Sousa/PB. medições) 
 

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

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

01112019   15/03/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 

para Reforma e 
Ampliação do 

Terminal Rodoviário 
Interestadual, 

Sousa/PB, conform... 

 

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

 

 Tipo da obra é incerto (outros) 
 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

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

 

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

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00062019   08/04/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

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

um centro de 
reabilitação no 
município de 

Sousa/PB 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00142019   06/05/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 
para construção de 
02 (duas) pontes 
sobre o canal do 

Estreito, localizadas 
na Ru... 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

 Número de fotos por 
acompanhamento é 
possivelmente inválido (Não 
possuem no mínimo uma foto 
por acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 
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 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00082019   16/05/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 
para construção de 
uma Praça Pública 
no Conjunto Frei 

Damião, no 
município de So... 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00132019   16/05/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 
para construção de 
uma Praça Pública 
na Almeida Barreto, 

no município de 
Sousa/P... 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
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acompanhamentos) 
 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00092019   23/05/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

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

passagens molhadas 
nas seguintes 

localidades: Sítio 
Várzea da... 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00112019   10/06/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 

para Reforma da 
área externa da 

Secretária de Saúde, 
no município de 

Sousa –  PB. 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Tipo da obra é incerto (outros) 
 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00152019   10/06/2019 Construção da sede 
do PROCON 

Municipal de Sousa-
PB. 

 

 Tipo da obra é incerto (outros) 
 

 Possível ausência de 
acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00102019   26/06/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
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critério de seleção da 
proposta mais 

vantajosa será a de 
menor preço global, 

para Reforma do 
Prédio do Samu, no 
município de Sousa 

–  PB. 

possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Tipo da obra é incerto (outros) 
 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

 
DAESA - 

Departamento de 
Água, Esgoto e 

Saneamento 
Ambiental de Sousa 

00012019   01/07/2019 Implantação do 
Esgotamento 

Sanitário do Bairro 
Angelim município de 

Sousa-PB 

 

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

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

 
Prefeitura Municipal 

de Sousa 

00162019   03/09/2019 Contratação de 
empresa 

especializada, cujo 
critério de seleção da 

proposta mais 
vantajosa será a de 
menor preço global, 
para execução de 

pavimentação 

 

 A planilha contratada é 
possivelmente inválida (Não 
possui nenhuma extensão 
válida (xlsx, xls ou csv; ou pdf 
(para obras anteriores a 
2018))) 

 

 Possível ausência de 
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asfáltica em CBUQ, 
em diversas ruas do 

Município d... 

acompanhamento final (não 
possui um acompanhamento 
inicial) 

 

 Possível ausência de 
acompanhamento final 

 

 Possível ausência de medições 
 

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

 

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

 

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

 

 Possível ausência de 
georreferenciamento final (Não 
contém georreferenciamento 
final ou não existem 
acompanhamentos) 

 

 
3. NOTA EXPLICATIVA 
 

Tipos de inconsistências 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 
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Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte 
informação da obra: 
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 


