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MUNICIPIO DO COXIXOLA 
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Portaria Nº. 074/2013                                                              
de 02 de maio de 2013 

 
 
   Considerando a URGENTE necessidade em 

preencher uma vaga de professor na Escola 
Municipal Menino de Jesus de Praga, no Sítio 
Água Doce, zona rural do Município de Coxixola, 
onde os alunos estão sendo gravemente 
prejudicados pela ausência de aulas; considerando 
que a professora já designada, através da portaria 
nº. 066/2013, está se negando a cumprir a referida 
determinação administrava e que até a presente 
data, a administração foi impossibilitada de 
preencher a referida vaga de professor existente 
naquela unidade de ensino; considerando a 
finalidade de evitar o fechamento daquela escola, 
o que aumentaria, consideravelmente, o custo, 
pois seria obrigado a transportar os alunos, todos 
os dias, para as escolas da zona urbana, e 
certamente, os mesmos seriam prejudicados pela 
diminuição do rendimento escolar; considerando 
que os professores efetivos ingressaram no 
serviço público através de concurso e conforme 
consta no edital do certame púbico realizado no 
ano de 1997, foram aprovados para prover as 
vagas criadas para o quadro geral de professores 
da Secretaria de Educação do Município de 
Coxixola, que os obriga a exercer suas atividades, 
com zelo e responsabilidade, em qualquer unidade 
de ensino municipal para a qual forem designados; 
considerando a necessidade e especificidade da 
situação atual daquela unidade de ensino da zona 
rural; em atenção à prevalência do interesse 
público e verificando que o presente ato 
administrativo é de natureza discricionária do 
poder público e que está adequadamente motivado 
e ajustado à lei, não se revestindo de qualquer 
ilegalidade ou nulidade; 
 
   O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MINICIPAL 
DE COXIXOLA (PB), no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Constituição Federal, 
Constituição da Paraíba e Lei Orgânica do 
Município, e Parágrafo Único do art. 31, da Lei 
Municipal nº. 039/98, que rege o Plano de Carreira 
do Magistério Municipal de Coxixola,   
 

 
RESOLVE: 

 
  Art. 1 – Designar o professor  FRANCISCO 
SOLON DE FARIAS matrícula nº 0094, integrante 

do quadro efetivo de professores, em caráter 
excepcional, pelo prazo máximo de um ano, 
improrrogável, para desempenhar atividade 
suplementar remunerada na Escola Municipal 
Menino Jesus de Praga, no sítio Água Doce, Zona 
Rural de Coxixola (PB), atividade a ser exercida a 
partir do dia 01 de maio de 2013, de segunda a 
sexta-feira, no turno da tarde, com carga horária 
suplementar de quatro horas diárias, sem prejuízo 
da atividade já exercida na Escola Municipal 
Manoel Lins de Albuquerque no Sítio São 
Joãozinho zona rural neste Município de Coxixola 
– PB. 
  
   Art. 2 – O Município arcará com as 
despesas despendidas com o combustível 
necessário ao transporte do profissional, ida e 
volta, da sede do município  até o local de 
trabalho, em quantidade a ser calculada e 
estabelecida pela administração. 
 
   Art. 3 - A presente portaria tem 
natureza provisória, motivo pelo qual não revoga 
os termos constantes na Portaria nº. 066/2013, 

que tem natureza definitiva e continua em pleno 
vigor, produzindo os consequentes efeitos legais. 
 
   Art. 4 – Os efeitos desta portaria 

cessarão, dentro do limite máximo de um ano, 
improrrogável, a partir do momento em que o 

Município conseguir prover o referido cargo, 
através de contratação de professor, mediante 
concurso público, ou pelo efetivo cumprimento da 
determinação da Portaria nº. 066/2013, que já 
designou professor efetivo para tal atividade.   
 
   Art. 5 – A presente Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

Publique-se.  
 

Coxixola (PB), 02 de maio de 2013. 
 
Portaria nº 074-A/2013   De,  02  de  Maio  de 2013  
 
                                                            O PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, no uso de suas 
atribuições legais,  previstas  na Lei  Orgânica  do 
Município, e COMBINANDO com o Artigo 85 da 
Lei 024/97; 
              

RESOLVE: 
 
I - CONCEDER, a  Funcionária  Pública  Municipal, 
MARNELSYA NEVES HONORATO, lotada na 

Secretaria Municipal Saúde,  ora  exercendo o 
Cargo de Enfermeira,   suas férias referentes ao 
período de 15/05/2011 a 15/05/2012, com início no 
dia 02 de Maio de 2013 e término no dia 01 de 
Junho de 2013.  
 
II -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições  em 
contrário. 
 
III - Registrem-se as comunicações necessárias. 

 
Gabinete do Prefeito, 02 de Maio de 2013. 

 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 

PORTARIA Nº  075/2013 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. 
 
Considerando o resultado do Concurso Público 
realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 
através do Decreto Nº 026/2012 de  02 de Julho  
de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012. 
 

RESOLVE: 
  
Art. 1º - DEMITIR, a pedido,  CÍNTIA VANESSA 
SOARES MONTEIRO, CIC Nº 082.563.614-09, do 
Cargo Efetivo de NUTRICIONISTA, classificada 
em 1º, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 de 
28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, 
vencimentos em valor conforme estabelecido no 
Anexo III, da referida   Lei e lotação na Secretaria 
de Saúde, conforme Estrutura Organizacional da 
Lei Nº 140/2008,  de 15  de  Abril de 2008.  
 
Art. 2º  -   Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando –se as disposições em 
contrário . 
 
 COXIXOLA, em  02  de Maio  de 2013. 
  

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

      Prefeito Constitucional 
 

 
Portaria nº  076/2013      De,  15  de  Maio  de 
2013  
                                                             O 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, no 
uso de suas atribuições legais,  previstas  na Lei  

Orgânica  do Município, e COMBINANDO com o 
Artigo 85 da Lei 024/97; 
                                             

RESOLVE: 
 
I - CONCEDER, ao Funcionário  Público  
Municipal, JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE 
BRITO, lotada na Secretaria Municipal Infra 
Estrutura,  ora  exercendo o Cargo de GARI,   suas 
férias referentes ao período de 15/05/2012  a 
15/05/2013, com início no dia 15 de Maio de 2013 
e término no dia 15 de Junho de 2013.  
 
II -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições  em 
contrário. 

 
III - Registrem-se as comunicações necessárias. 

 
Gabinete do Prefeito, 15 de Maio de 2013. 

 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 
LEI Nº   198/2013      Coxixola, 17  de  Maio de 
2013. 

 
Dispõe Sobre alteração da Lei municipal n º 
136/2007 que disciplina a Criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – 
Conselho do FUNDEB que a partir desta lei 
estará de acordo com a Medida Provisória 
nº339, de 28 de dezembro de 2006. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA – 
Estado da Paraíba no uso de suas atribuições 
e de acordo com o dispositivo no art. 24, 1º da 
Medida Provisória nº339, de 28 de dezembro 
de 2006, sanciona a seguinte Lei. : 

 
CAPÍTULO I 

 
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação- Conselho do FUNDEB, no âmbito do 
Município de Coxixola- PB. 
 
CAPÍTULO II 
Da composição 
 
Art. 2º - O Conselho a que se refere o art. 1º é 

composto por no mínimo 9 (nove) membros 
titulares, acompanhados de seus respectivos 
suplentes, conforme representação e indicação a 
seguir discriminados: 

 
I) Dois representantes do 

Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 
1 (um) da Secretaria Municipal de Educação; 

II) Um representante dos 
professores das escolas publicas municipais 

III) Dois representante dos 
estudantes da educação básica publica. 

IV) Um representante dos 
diretores das escolas publicas municipais. 
V) Um representante dos servidores 
técnicos-administrativos das escolas publicas 
municipais. 
VI) Dois representantes dos pais de 
alunos das escolas publicas municipais. 
VII) Um representante do Conselho 
Municipal de Educação. 
VIII) Um representante do Conselho 
Tutelar. 

1º - Os membros de que tratam os incisos 
II, III, IV, V e VI deste artigo serão indicados pelas 
respectivas representações , após processo 
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eletivo organizado para escolha dos indicados, 
pelos respectivos pares. 

2º - A indicação referida no art. 1º, caput, 
devera ocorrer em ate vinte dias antes do termino 
do mandato dos conselheiros anteriores, para a 
nomeação dos conselheiros. 

3º -Os conselheiros de que trata o caput 
deste artigo deverão guardar vinculo formal com os 
segmentos que representam, devendo esta 
condição constituir-se como pré-requisito a 
participação no processo eletivo previsto no 

1º  

4º - Os representantes, titular e suplente, 
dos diretores das escolas publicas municipais 
deverão ser eleitos por suas comunidades 
escolares . 

5º - São impedidos de integrar o Conselho 
do FUNDEB: 
I) cônjuge  e parentes consangüíneos 
ou afins, ate terceiro grau, do Prefeito e Vice-
Prefeito, e dos Secretários Municipais; 
II) tesoureiro, contador ou funcionário de 
empresa de assessoria ou consultoria que prestem 
serviços relacionados a administração ou controle 
interno dos recursos do Fundo, bem como 
cônjuges , parentes consangüíneos ou afins, ate 
terceiro grau, desses profissionais; 
III) estudantes que não sejam 
amancipados, e  

IV) pais de alunos que : 
a) exerçam cargos ou funções publicas 
de livre nomeação e exoneração no âmbito do 
poder Executivo Municipal ; ou  
b) prestem serviços terceirizados ao 
Poder Executivo Municiapl. 
 
                            Art. 3º - O suplente substituirá o 

titular do Conselho do FUNDEB nos casos de 
afastamentos temporários ou eventuais deste, a 
assumira sua vaga nas hipóteses de afastamento 
definitivo decorrente de: 

I) – desligamento por motivos 
particulares 
II) Rompimento do vinculo de que trata o 

3º do art 2º; e  
III) Situação de impedimento previsto no 

 6º , incorrida pelo titular no decorrer de 
seu mandato. 

 

1º- Na hipótese em que o titular e o 
suplente incorram simultaneamente na situação de 
afastamento definitivo descrita no art.3º, o 
estabelecimento ou segmento responsável pela 
indicação devera indicar novo suplente. 

2º- Na hipótese em que o titular e o 
suplente incorram simultaneamente na situação de 
afastamento definitivo descrita no art.3º a 
instituição ou segmento responsável pela 
indicação devera indicar novo titular e novo 
suplente para o Conselho do FUNDEB. 
 
                           Art. 4º – O mandato dos membros 
do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução para o mandato subseqüente 
por apenas um vez. 
 

CAPÍTULO III 

 
Das Competências do Conselho do FUNDEB. 

 
   Art. 5º – Compete ao conselho do FUNDEB: 

I- acompanhar e controlar a repartição, 
transferência e aplicação dos recursos do 
Fundo; 

II- supervisionar a realização do Censo 
Escolar e a elaboração da proposta orçamentária 
anual do Poder Executivo Municipal, com o 
objetivo de concorrer para o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a 
operacionalização do FUNDEB; 
III- examinar os registros contábeis e 
demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 
relativos aos recursos repassados ou retirados a 
conta do Fundo. 
IV- Emitir parecer sobre as prestações 
de contas dos recursos do Fundo, que deverão 
ser disponibilizados mensalmente pelo Poder 
Executivo Municipal; e  
V- Outras atribuições que legislação 
especifica eventualmente estabeleça; 
 
Parágrafo Único- O parecer de que trata o inciso 
IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder 
Executivo Municipal em até trinta dias antes do 
vencimento do prazo para a apresentação da 
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas 
dos Municípios. 
 
CAPÍTULO III 

 
Das Disposições Finais 

 
Art.6 º – O conselho do FUNDEB terá um 
Presidente e um Vice-Presidente, que serão 
eleitos pelos conselheiros. 

 
Parágrafo Único – Está impedido de ocupar a 
Presidência o conselheiro designado nos termos 
do art.2 º I desta lei. 

 
Art. 7º – Na hipótese em que o membro que 
ocupa a função de Presidente do Conselho do 
FUNDEB  incorrer na situação de afastamento 
definitivo no art. 3º , a Presidência será ocupada 
pelo vice-presidente. 

 
Art. 8º – No prazo Maximo de 30 ( trinta) dias a 
instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser 
aprovado o Regimento Interno que viabilize o seu 
funcionamento. 

 
Art. 0º9 – As reuniões ordinárias do Conselho do 

FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a 
presença da maioria de seus membros, e , 
extraordinariamente, quando convocados pelo 
Presidente ou mediante solicitação por escrito de 
pelo menos um terço de seus membros efetivos. 

 
Art. 10º – O Conselho do FUNDEB atuará com 
autonomia em suas decisões, sem vinculação ou 
subordinação institucional ao Poder Executivo 
Municipal. 

 
Art. 11º – A atuação dos membros do Conselho 

do FUNDEB: 
 

I– não será remunerada; 
 

II – é considerada atividade de relevante interesse 
social; 

 
III- assegura isenção da obrigatoriedade de 
testemunhar sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão do exercício de suas 
atividades de conselheiro, e sobre as pessoas 
que lhes confiarem ou deles receberem 
informações; e  

 

IV- veda, quando os conselheiros forem 
representantes de professores e diretores ou de 
servidores das escolas publicas no curso do 
mandato. 

 
a) exoneração de oficio ou demissão do cargo ou 
emprego sem justa causa, ou transferência 
involuntária do estabelecimento de ensino em que 
atuam, 
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em 
função de atividades do conselho, e  
c) afastamento involuntário e injustificado da 
condição de conselheiro antes do termino do 
mandato para o qual tenha sido designado, 

 
Art.12 º- O conselho do FUNDEB não constará 
com estrutura administrativa própria, devendo o 
Município garantir infra-estrutura e condições 
materiais adequadas a execução plena das 
competências do Conselho e oferecer ao 
Ministério da Educação os dados cadastrais 
relativos a criação e composição, 

 
Parágrafo Único- A Prefeitura Municipal deverá 
ceder ao Conselho do FUNDEB um servidor do 
quadro efetivo municipal para atuar como 
Secretario Executivo do conselho, 

 
Art. 13º- O conselho do FUNDEB, poderá , 

sempre que julgar conveniente: 
 

I- apresentar ao Poder Legislativo local e aos 
órgãos de controle interno e externo manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do Fundo,; e 

II- por decisão da 
maioria de seus membros, convocar o Secretario 
Municipal de Educação, Secretario de Financias 
ou Tesoureiro , para prestar esclarecimentos 
acerca do fluxo de recursos e a execução das 
despesas do fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a 
trinta dias. 

Art. 14º- Durante o prazo previsto no  2º 

do Art. 2º , os novos membros deverão se reunir 
com os membros do Conselho do FUNDEB, cujo 
mandato esta se encerrando, para transferência 
de documentos e informações de interesse do 
conselho. 
 
 Art. 15º- Revoga-se a lei municipal número 
137/97 de 06 de novembro de 1997. 
 
Coxixola, 17  de  Maio  de 2013. 
 

Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Constitucional 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2012 

 
Referente: 

Carta Convite nº. 020/2012 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO  
 

ADITIVO DE PRAZO 
 

2º TERMO ADITIVO ao Contrato de 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA ZONA 

URBANA E ZONA RURAL, no Município de 

Coxixola – PB, que firmam, de um lado como 

CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COXIXOLA, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na Rua Manoel José das 

Neves, N°. 42, Centro - Coxixola - PB, inscrita no 
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CNPJ do MF sob o nº. 01.602.757/0001-07, neste 

ato representada pelo seu titular o Senhor Prefeito 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, brasileiro, 

paraibano, agricultor, residente e domiciliado no 

Sítio Campo do Velho, Zona Rural do Município de 

Coxixola - PB, portador do CPF nº. 704.194.267-87 

e da Cédula e Identidade Civil RG nº. 732.585 - 

SSP/PB, e do outro lado como CONTRATADO a 

empresa CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO 

NORDESTE LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede à Rua José Hamilton Alves, 

518, Distrito Industrial de Campina Grande - PB, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 10.744.111.334-91, 

neste ato representada por seu titular, o Sr. 

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, 

brasileiro, casado, engenheiro elétrico, residente e 

domiciliado à Rua Antonio Campos, 528, Alto 

Branco – Campina Grande – PB, portador do CPF 

nº 154.111.334-91 e da Identidade Civil RG Nº 

313.661 - SSP - PB, consoante Lei Federal nº. 

8.666/93, atualizada pelas Leis nº. 8.883, de 

08.06.94, nº. 9.648 de 27.05.98 e nº. 9.854, de 

27.10.99, firmam o presente TERMO ADITIVO, 

conforme cláusulas e condições a seguir 

estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente Termo 

Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência, 

constante na Cláusula Sexta, por mais 120 (cento 

e vinte) dias a partir a assinatura do presente 

termo, em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso 

II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, em virtude da necessidade de 

alteração do projeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO – O 

Contrato Inicial ora aditado fica ratificado em todos 

os seus termos, Cláusulas e condições não 

expressamente alteradas no presente instrumento, 

que àquele se integra, formando um todo único 

indivisível para todos os fins de direito. 

Coxixola – PB, 24 de maio de 2013 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS  

PELA CONTRATANTE 
 

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA 
PELA CONTRATADA 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, Considerando o 

atendimento às formalidades legais pertinentes, 

inclusive com parecer da Assessoria Jurídica do 

município, opinando pela legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme 

o que consta no Processo Licitatório nº. 028/2013, 

HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade 

Convite nº. 014/2013, destinado a Contratação de 

Empresa, sob o Regime de Empreitada Preço 

Unitário, para Execução dos Serviços de 

Construção da Garagem Municipal, no 

Município de Coxixola – PB, ato contínuo, 

ADJUDICAR o objeto licitado em favor da 

empresa vencedora CONSFOR – 

CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – EPP, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 02.855.562/0001-42, 

que apresentou proposta mais vantajosa para esta 

Administração, no valor global de R$: 146.374,02 

(cento e quarenta e seis mil trezentos e setenta 

e quatro reais e dois centavos), conforme itens 

descritos no Mapa de Apuração de Preços, para 

que se produza seus efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e 

determino que seja lavrado o respectivo Contrato 

Administrativo e a extração dos respectivos 

empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, 14 de Maio de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 028/2013 
Carta Convite nº. 014/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.014.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: CONSFOR – CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA – EPP / 02.855.562/0001-42. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB 
O REGIME DE EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO, 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA – PB. 
VALOR: R$ 146.374,02 (cento e quarenta e seis 
mil trezentos e setenta e quatro reais e dois 
centavos). 

Vigência: 160 (cento e sessenta) dias. 
Data da Assinatura: 14/05/2013. 
Dotação Orçamentária: 06.00 – 
02.06.15.451.0038.1098 - 4.4.90.51.00. 

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, Considerando 
o atendimento às formalidades legais pertinentes, 
inclusive com parecer da Assessoria Jurídica do 
município, opinando pela legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme 
o que consta no Processo Licitatório nº. 029/2013, 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade 

Convite nº. 015/2013, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS 

E RESTOS DE PODA DE ÁRVORES NO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA, ato contínuo,  
ADJUDICAR o objeto licitado em favor da 
empresa vencedora SONALLY PEREIRA 
GONÇALVES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 
17.894.741/0001-66, que apresentou proposta 
mais vantajosa para esta Administração, no valor 
global de R$ 73.150,00 (setenta e três mil cento 
e cinquenta reais), conforme itens descritos no 

Mapa de Apuração de Preços, para que se 
produza seus efeitos legais.  

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, 13 de maio de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 029/2013 
Carta Convite nº. 015/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.015.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado (a): SONALLY PEREIRA 
GONÇALVES – ME / 17.894.741/0001-66. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS 
E RESTOS DE PODA DE ÁRVORES NO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA. 

VALOR: R$ 73.150,00 (setenta e três mil cento e 
cinquenta reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 13 de Maio de 2013. 
Dotação Orçamentária: 06.00 - 15.451.0042.1050 
– 3.3.90.39.01.  

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE 

INIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

  

O Prefeito do Município de Coxixola, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações,  

RESOLVE: 

RECONHECER e RATIFICAR por 

este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº. 
004/2013, que tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA 
APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, em favor de IVANDRO OLIVEIRA DE 

ARAÚJO - ME / 08.397.547/0001-84, no valor 
global de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tendo 
como embasamento legal no art. 25, Inciso III, da 
Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda 
de acordo com o relatório apresentado pela 
Comissão Permanente de Licitação e ratificado 
pelo Parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

Tendo o Processo Administrativo sido 
realizado rigorosamente nos termos da Lei 
supracitada, determino ao setor competente que 
sejam procedidos os efeitos necessários para a 
contratação. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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MUNICIPIO DO COXIXOLA 

<< MAIO/2013 >> COXIXOLA - PB. EDITORAÇÃO PELO GABINETE DO PREFEITO 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, em 02 de Maio de 2013. 
 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Administrativo nº. 027/2013 
Inexigibilidade nº. 004/2013 
Contrato Administrativo nº. IN. 004.001/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratada: IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO - 
ME / 08.397.547/0001-84. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS 
ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS 
FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA. 
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 
Vigência: 90 (noventa) dias. 
Data da Assinatura: 02/05/2013. 
Dotação Orçamentária: 09.00 – 13.392.0043.2037 
– 3.3.90.39.01 / 09.00 – 13.595.0043.2038 – 
3.3.90.39.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração 
Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE 

INIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

  

O Prefeito do Município de Coxixola, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações,  

RESOLVE: 

RECONHECER e RATIFICAR por 
este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº. 
003/2013, que tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA 
APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, em favor de AL ENTRETENIMENTOS 
LTDA - ME / 09.076.390/0001-58, no valor global 
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo 
como embasamento legal no art. 25, Inciso III, da 
Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda 
de acordo com o relatório apresentado pela 
Comissão Permanente de Licitação e ratificado 
pelo Parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

Tendo o Processo Administrativo sido 
realizado rigorosamente nos termos da Lei 
supracitada, determino ao setor competente que 
sejam procedidos os efeitos necessários para a 
contratação. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, em 02 de Maio de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Administrativo nº. 026/2013 
Inexigibilidade nº. 003/2013 
Contrato Administrativo nº. IN. 003.001/2013 

Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratada: AL ENTRETENIMENTOS LTDA - ME / 
09.076.390/0001-58. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS 
ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS 
FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA. 
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
Vigência: 90 (noventa) dias. 
Data da Assinatura: 02/05/2013. 
Dotação Orçamentária: 09.00 – 13.392.0043.2037 
– 3.3.90.39.01 / 09.00 – 13.595.0043.2038 – 
3.3.90.39.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração 
Pública.  

 
 

 


