
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
Gerência Executiva de Licitação – GELIC  
Centro Administrativo Estadual – Central de Compras  
Av. João da Mata, s/n – Bloco III - Jaguaribe – João Pessoa-PB 
CEP: 58.015-900    Tel.: (83) 3208-9839 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Informações Gerais e Link para participação pelo Microsoft Teams 

 

PROCESSO Nº 30.000.012549.2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE, DE 

SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES E 

SIMILARES, DE SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, 

INATIVOS E PENSIONISTAS, E DO PAGAMENTO DOS FORNECEDORES, 

BENS, SERVIÇOS E INSUMOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUAS AUTARQUIAS E 

FUNDAÇÕES 

 

 

1. Em que casos é realizada a audiência pública? 

O art. 39 da Lei nº 8.666/1993 estabelece que sempre que o valor estimado 

para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 

superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" da Lei, o 

processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública, à qual 

terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os 

interessados. 

 

2. Quais os objetivos da presente audiência? 

A audiência pública objetiva, portanto, promover a transparência e ampla 

divulgação dos procedimentos licitatórios de grande vulto entre os diversos setores da 

sociedade.  

Por sua vez, esta audiência pública versará acerca da apresentação do produto 

pretenso pelo Estado através do respectivo procedimento e suas nuances 

administrativas, técnicas e legais, sendo disponibilizado espaço para dúvidas e 

questionamentos da sociedade, coletas e prestações de informações, bem como visa 

compilar opiniões visando à realização da licitação para atender ao objeto em tela. 
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3. Data e horário da Audiência Pública  

23/05/2022 às 10h00 (horário de Brasília). 

 

3. Link para participação pública da audiência 

A audiência pública é gratuita e aberta a quaisquer interessados. Ademais, não 

é necessária inscrição prévia, podendo o cidadão acompanhar ao vivo pelo link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDE3NjJhNzYtMzZjNS00Yzg0LWI0ZWItNDMxMTA5ZjA3ZD

ky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f3dd2eb-9284-4ac6-9f7a-

83386748c085%22%2c%22Oid%22%3a%22328ecd18-120c-4c2c-a4f7-

613abb0db562%22%7d , na data e horário previstos. 

 

4. Documentos prévios publicados na página www.centraldecompras.pb.gov.br  

- Minuta de Edital (acompanhado da minuta de contrato e minuta do modelo de 

proposta de preços) 

- Anexo I - Termo de Referência 

- Anexo A do Termo de Referência - Manual de procedimentos operacionais da 

folha de pagamento 

- Anexo B do Termo de Referência - Relação mínima de Postos de 

Atendimento Bancário (PAB) e Postos de Atendimento Eletrônico (PAE) 

- Anexo C do Termo de Referência - Pirâmides salariais 

- Anexo D do Termo de Referência - Capilaridade mínima 

- Anexo E do Termo de Referência - Lista dos Órgãos da Administração Direta 

- Anexo F do Termo de Referência - Nota Técnica nº 005/2022/DEREH 

- Anexo G do Termo de Referência - Nota Técnica nº 006/2021/DECEC 

 

5. Como faço para enviar sugestões/críticas sobre a audiência? 

Até dois dias úteis após a realização da audiência pública, qualquer interessado 

poderá encaminhar dúvidas, sugestões e críticas sobre o evento ou sobre as 

especificações dos produtos através do e-mail gelic11@centraldecompras.pb.gov.br . 
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6. Como faço para saber quando haverá uma nova audiência? 

Os avisos de audiências públicas são divulgados no Diário Oficial do Estado da 

Paraíba. 


