
O Governo da Paraíba além de disponibilizar na página eletrônica
Transparência Paraíba (http://transparencia.pb.gov.br/), filtros específicos para
ações em combate ao novo Coronavírus, reuniu em único espaço os
procedimentos que estão sendo realizados ao combate à pandemia COVID-19. 
 
No endereço eletrônico https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/,
ao acessar o link ‘Transparência – Contratações’ é possível ter informações
detalhadas sobre Licitações, Contratos e Convênios celebrados. E no link
Transparência – Empenhos e Pagamentos’, informações referentes a Receitas,
Indicadores da Receita, Resumo da Despesa, Lista de Empenho, Diárias,
Passagens e Pagamentos.

TRANSPARÊNCIA  –  COVID -19



Ao clicar em Transparência – CONTRATAÇÕES 
as seguintes opções de consultas estarão

disponíveis:

L ICITAÇÕES
Aqui você encontra as

Licitações que estão em
Andamento ou que já foram

realizadas em combate à
COVID-19. 

É possível realizar consulta
por Período, Ano, Mês,

Modalidade, Situação, Órgão,
Quantidade de Participantes,

Fornecedor e por Número
 do Processo.

CONVÊNIOS
Aqui estão disponíveis 
todos os Convênios que

estão sendo realizados em
combate à COVID-19. 

É possível realizar consulta
por Ano referente a

Vigência, Publicação e
Celebração, por

Convenente, Concedente,
Município, Contrapartida, Nº

do Convênio ou Nº
 Registro CGE.

CONTRATOS
Aqui é possível 

visualizar de maneira
interativa os dados

licitatórios por meio
de gráficos. A consulta exibe

relatório anual,
apresentando Valor Licitado,
Tempo Médio de Conclusão,

Situação, Tipo e
 Data de Abertura das

Licitações.

Ao clicar em Transparência – EMPENHOS E
PAGAMENTOS as seguintes opções de consultas

estarão disponíveis:

RECEITAS
Aqui estão disponíveis os

valores investidos em
combate ao Coronavírus.
 As consultas podem ser
filtradas  por Exercício,

Poder, Mês, Órgão, Fase
(Prevista, Realizada e

Lançada), Estrutura, Fonte
de Recursos e Modo de

Exibição por 
Hierarquia.

DESPESAS

 Aqui você consulta os 
valores referents às Despesas

em combate à COVID-19.
Apresentando os valores
Empenhados, Liquidados,

Pagos e a Pagar.
É possível realizar

consulta por Exercício, Poder,
Mês, Órgão, Valores e

Classificação

EMPENHOS

Aqui estão disponíveis as
 Notas de Empenho que estão
sendo emitidas em combate

ao coronavírus. 
A pesquisa pode ser realizada

por Execício, Mês, Nº do
Empenho, Credor, Fonte de
Recurso, Poder, Dispositivo

Legal, Unidade Gestora e
Elemento de 

Despesa

PASSAGENS

Aqui estão disponíveis a
relação das passagens e

despesas com locomoção,
concedidas aos servidores
que precisam se deslocar
a serviço, em combate à

COVID-19. A consulta pode
ser realizada por Exercício,
Data Inicial e FInal, Poder,

Unidade Gestora e
 Credor.

PAGAMENTOS

Aqui é possível consultar 
os Pagamentos

Orçamentários realizados em
combate ao coronavírus. 

 A consulta pode ser
realizada por Exercício,

Mês, Credor, Poder, Fonte
de Recurso, Unidade
Gestora e/ou Nº da 

AP/NP. 

DIÁRIAS

Aqui estão disponíveis a 
relação das diárias

concedidas aos servidores
que precisam se deslocar a

serviço, em combate à COVID-
19. A consulta pode ser

realizada por Exercício, Data
Inicial e FInal, Poder, Unidade

Gestora e Credor.

ESTATIST ICAS
Aqui estão disponíveis

todos os Contratos que estão
sendo realizados em combate

à COVID-19. 
A consulta pode ser realizada
por Ano referente a Vigência,
Publicação e Celebração, por

Ano, Município, Órgão,
Número do Contrato ou

Número do Registro CGE e
por Credor.

Todas as consultas permitem download nos formatos: Word, Excel, PowerPoint, Arquivo TIFF, PDF,  CSV, XML e Feed de Dados.

Neste espaço estão disponíveis guia com orientação e
modelos dos documentos a serem utilizados pelos

órgãos do estado, em conformidade com a legislação.


