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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 014.001/2013 
 
Referente: 

Carta Convite nº. 014/2013   
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 
 

1º TERMO ADITIVO ao Contrato de 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM 

MUNICIPAL, 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 CNPJ do 

MF sob o nº. 01.612.757/0001-07, 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 CONSFOR-CONSTRUTORA 

FORTALEZA LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede no sítio Raposa s/n, 

Zona Rural Pocinhos - PB, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 02.855.562/0001-42, neste ato representada 

por seu titular, o Sr. EVERALDO MÁGNO PORTO 

DE ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado à Rua Edmundo Pereira, 

Catolé – Campina Grande – PB, portador do CPF 

nº 035.982.104-93 e da Identidade Civil RG Nº 

2.573.081 - 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 60 

(sessenta) 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, 13 de agosto de 2013 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS  
PELA CONTRATANTE 

 
EVERALDO MÁGNO PORTO DE ARAÚJO  

PELA CONTRATADA 
DECRETO Nº 011/2013                                                
De, 22 de Agosto de 2013. 
 

HOMOL
OGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA PARA 
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA O 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E TOMA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o disposto no 
Inciso IX, Artigo 37 da Constituição Federal, e 
ainda o estabelecido na Lei Municipal nº 202/2013 
e Lei Orgânica do Município, 

 
CONSIDERANDO o 

resultado final apresentado pelo Presidente da 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COXIXOLA em 12  de  Agosto de 2013. 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Final 
do Processo Seletivo Simplificado realizado por 
esta Prefeitura no dia 12 de Agosto de 2013, de 
acordo com relação constante do anexo único 
deste Decreto, apresentada pelo presidente da 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 
Artigo 2º - Fica autorizado o Setor de Pessoal da 
Prefeitura a expedir o respectivo ato de 
Convocação para a Candidata que será contratada 
de imediato, para fins de apresentação de 
documentos relacionados no item X do Edital do 
Processo Seletivo, obedecendo a rigorosa ordem 
classificatória  e o número de vagas previstas no 
Edital nº 001/2013 do Processo Seletivo e 
observando a  Lei  202/2013. 
. 
 
Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Givaldo Limeira de Farias 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº.083/2013 

 

NOMEAÇÃO DE PREFESSORA EFETIVA PARA 

PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO DA 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO 

NEVES.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA 

(PB), no uso de suas atribuições que 

lhe confere a Constituição Federal do 

Brasil e a Lei Orgânica do Município; 

considerando vacância do cargo de 

direção da Escola Municipal Maria do 

Nascimento Neves, situada à Av. 

Manoel José das Neves, 87, Centro, 

Coxixola (PB); considerando que é 

salutar para administração pública e 

para o bom funcionamento de uma 

escola, a designação de um professor 

efetivo, integrante do quadro da 

Secretaria de Educação do Município, 

para prover o referido cargo; 

avaliando de forma objetiva a ficha 

funcional dos professores integrantes 

da referida Secretaria; 

 

   RESOLVE: 

 

Art. 1º. NOMEAR GLORITONIA GONÇALVES 

AMORIM DOS SANTOS, professora efetiva 

do quadro da Secretaria de Educação, 

matrícula nº. 068, CPF: 713.720.084-

20, para provimento do cargo de 

Diretora da Escola Municipal Maria do 

Nascimento Neves, situada à Av. 

Manoel José das Neves, 87, Centro, 

Coxixola (PB). 

 

Art. 2º. A professora nomeada deverá 

tomar posse dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da publicação 

deste ato administrativo, nos termos 

do art. 13, §1º, da Lei Municipal nº. 

024/1997 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Coxixola), 

aplicado subsidiariamente; 

  Art. 3º. A 

servidora deverá tomar posse na 

Secretaria de Administração do 

Município.  

  Art. 4º. A 

presente portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

    Publique-se.  

 

  Coxixola, 18 de julho de 2013. 

    GIVALDO LIMEIRA 

DE FARIAS 

    Prefeito 

Constitucional do Município de 

Coxixola (PB). 

 

PORTARIA Nº. 084/2013 
 

AUTORIZA A ABERTURA DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA 

CONTRATAÇÃO DE MÉDICO, COM O FIM DE 

PROVER, TEMPORARIAMENTE, A VAGA NO 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 

MUNICÍPIO DE COXIXOLA (PB). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COXIXOLA/PB, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei 

Orgânica do Município; 

  

  Considerando o 

abandono do cargo de médico por Valth 

Menezes Guimarães, aprovado em 

primeiro lugar no concurso público, 

promovido pela Prefeitura Municipal 

de Coxixola, homologado no dia 02 de 

julho de 2012, em obediência à Lei 

Municipal nº. 182/2011 e ao Edital 

n.º 01/2013; considerando a renúncia 

ao direito de nomeação do segundo 

colocado, Victor Rocha de Brito Lira; 

considerando que o 3º classificado 

não compareceu para tomar posse, não 

havendo mais nenhum aprovado no 

referido concurso que possibilite a 

nomeação; considerando a vacância do 

cargo; considerando a urgência dos 

serviços médicos necessários ao 

Programa Saúde da Família do 

Município de Coxixola/PB; 

Considerando a expedição do Decreto 

nº007/2013, que estabeleceu estado de 
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emergência nos serviços de saúde do 

Município de Coxixola (PB); 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica autorizada a abertura 

do processo seletivo simplificado 

para a contração de 01 (um) médico, 

nos termos da Lei Municipal nº. 202 

de 19/06/2013, a fim de atender as 

necessidades da população, perante o 

Programa Saúde na Família, até que 

seja provido o referido cargo, por 

meio de concurso público, respeitado 

o prazo estabelecido pela referida 

Lei de contratação por excepcional 

interesse público; 

  

  Art. 2º. Ficam 

designados para compor a comissão 

responsável pela organização, 

execução, fiscalização,  avaliação e 

emissão do resultado do referido 

processo seletivo simplificado, os 

seguintes servidores:  

 

Presidente: Heleno Antonino de Souza, 

Secretário de Administração e 

Finanças, (001/2013). 

 

Secretário: Adeilsa Salvador de Sousa, 

Secretária de Saúde, (002/2013). 

Membro: Luciano da Silva 

Santos, Chefe de Gabinete, 

(007/2013). 

Membro: Maria das Graças Salvador de 

Azevedo, Chefe da Divisão de Médico e 

Enfermagem, (026/2013). 

Membro: Roberto Neves da Costa, Chefe 

de Divisão de Odontologia, 

(044/2013). 

 

   Art. 3º. Deve ser editado e 

publicado o edital, estabelecendo as 

normas diretrizes do concurso. 

  Art. 4º. Os 

profissionais médicos que tiverem 

interesse em participar do processo 

seletivo simplificado, poderão 

consultar o edital e solicitar a 

ficha de inscrição, no prédio da 

prefeitura, localizado à Rua Manoel 

José das Neves, 42, Centro, CEP 

585800-000, Coxixola, das 07:00h às 

17:00h, ou via e-mail, 

pmcoxixola@gmail.com, até o dia 09 de 

agosto de 2013.  

 

   Publique-se.  

 

   Coxixola, 31 de julho de 

2013. 

   

 GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

 Prefeito Constitucional do Município 

de Coxixola/PB. 

 
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. 040/2013, HOMOLOGAR o 

referido certame, na modalidade Convite nº. 

022/2013, destinado a Aquisição e Instalação de Ar 

Condicionados, ato contínuo, ADJUDICAR o objeto 

licitado em favor da empresa vencedora JUNIOR 

CESAR RIBEIRO DE LUCENA 02276634464, inscrita 

no CNPJ sob o nº. 14.927.920/0001-64, que 

apresentou proposta mais vantajosa para esta 

Administração, no valor global de R$ 74.200,00 

(setenta e quatro mil, e duzentos 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, 26 de Agosto de 2013. 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 040/2013. 
Carta Convite nº. 022/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.022.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado (a): JUNIOR CESAR RIBEIRO DE 
LUCENA 02276634464 / CNPJ: 14.927.920/0001-64. 
OBJETO: Aquisição e Instalação de Ar 
Condicionados. 
VALOR: R$ 74.200,00 (setenta e quatro mil, e 
duzentos reais). 
Vigência: Até 31 de dezembro de 2013. 
Data da Assinatura: 26/08/2013. 
Dotação Orçamentária: 01.00 - 04.122.0002.1002 - 
4.4.90.51.01 / 02.00 – 04.122.0002.1004 - 
4.4.90.51.01 / 03.00 – 12.361.0017.1005 - 
4.4.90.51.01 / 04.00 –10.301.0013.1008 - 
4.4.90.51.01 / 05.00 – 08.244.0008.1010 - 
4.4.90.51.01 / 06.00 - 15.451.0024.1011 – 
4.4.90.51.01 / 07.00 - 20.602.0031.1045 – 
4.4.90.51.01. 
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 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: 

Co

m fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e conforme o que consta no 

Processo Licitatório nº. 039/2013, HOMOLOGAR o 

referido certame, na modalidade Convite nº. 

021/2013, destinado a Aquisição de Fardamentos, 

ato contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor 

da empresa vencedora FRANCISCO DE ASSIS 

GONÇALVES DE FARIAS - ME, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 11.572.908/0001-96, que apresentou 

proposta mais vantajosa para esta Administração, no 

valor global de R$ 15.106,00 (quinze mil cento e 

seis 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, 01 de agosto de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 039/2013. 
Carta Convite nº. 021/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.021.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado (a): FRANCISCO DE ASSIS 
GONÇALVES DE FARIAS - ME / CNPJ: 
11.572.908/0001-96. 
OBJETO: Aquisição de Fardamentos. 
VALOR: R$ 15.106,00 (quine mil cento e seis 
reais). 
Vigência: Até 31de dezembro de 2013. 
Data da Assinatura: 02/08/2013.  

Dot
ação Orçamentária: 02.00 - 04.122.0002.2004 - 
3.3.90.30.01/3.3.90.39.01 / 03.00 - 
12.361.0017.2008 - 3.3.90.30.01/3.3.90.39.01 / 
03.00 - 12.0017.2049 - 3.3.90.30.01/3.3.90.39.01 / 
03.00 - 12.361.0017.2050 - 
3.3.90.30.01/3.3.90.39.01/3.3.90.32.01 / 03.00 - 
12.365.0018.2046 - 3.3.90.30.01/3.3.90.39.01 / 
03.00 – 13.392.0022.2011 - 
3.3.90.30.01/3.3.90.39.01 / 04.00 - 
10.301.0013.2014 – 
3.3.90.30.01/3.3.90.39.01/3.3.90.32.01 / 05.00 - 
08.244.0008.2016 - 
3.3.90.30.01/3.3.90.32.01/3.3.90.39.01 / 06.00 - 
15.451.0042.2034 - 3.3.90.30.01/3.3.90.39.01 / 
08.00 - 20.606.0032.2044 - 
3.3.90.30.01/3.3.90.32.01/3.3.90.39.01 / 09.00 - 
27.812.0036.2012 - 
3.3.90.30.01/3.3.90.32.01/3.3.90.39.01. 

Fun
damento 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. 
 
  

EXTRATO DE REVOGAÇÃO 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, fundamentado no Art. 49 
“Caput” da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Súmulas - STF nº. 346 e 
nº. 473, e considerando a supremacia da 

mailto:pmcoxixola@gmail.com
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Administração Pública na condução do 
encerramento dos procedimentos licitatórios 
tramitantes em nesta municipalidade. 

RESOLVE: 

 REVOGAR o Processo Licitatório 
Nº. 038/2013, Convite nº. 020/2013, que tem por 
objeto a Contratação de Serviços para 
Elaboração de GFIP E Folha de Pagamento, no 
município de Coxixola. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores: 
“
Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação 
do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado.” (grifo 
nosso). 
 
Supremo Tribunal Federal: 
Súmula 346 
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos 
seus próprios atos.” 
 
Súmula 473 
“A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação 
judicial.”(grifamos) 
 
JUSTIFICATIVA: 

O Processo Licitatório nº. 038/2013, 
Convite nº. 020/2013, que teve por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
ELABORAÇÃO DE GFIP E FOLHA DE 
PAGAMENTO, foi homologado em 30/07/2013 e 
contrato firmado em 30/07/2013 com a pessoa JOÃO 
CESAR ALMEIDA DA SILVA. 

Considerando, que o presente Processo se 

mostra inoportuno e inconveniente ante a ausência da 

essencialidade do objeto licitado, devendo, portanto, ser 

salvaguardado o interesse público aqui consubstanciado. 

 

Considerando que a pessoa contratada para 

execução dos serviços não iniciou nenhuma etapa do 

contrato, mostrando desinteresse. 

 

Considerando, que os licitantes remanescentes 

foram consultados sobre a possibilidade de assumir o referido 

serviço, vez que a pessoa vencedora não iniciou os serviços, e 

estes não demonstraram nenhum interesse em executar os 

serviços nas mesmas condições aceitas pelo vencedor. 

 

Considerando também, que a Administração 

está vinculada, entre outros, aos princípios da legalidade e da 

isonomia. 

 

E, no exercício do seu poder, a Administração 

Pública, legitimada pelo Princípio da Autotutela guarda 

para si a possibilidade de rever seus próprios atos. 

  

Fundamentado de acordo com a doutrina, que 

pela a autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, 

com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os 

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de 

recurso ao judiciário.  

O poder de autotutela da Administração 

Pública encontra-se consagrado em duas súmulas do 

Supremo Tribunal Federal, descritas acima, as quais 

conferem à Administração Pública o poder de declarar 

nulos os seus próprios atos, quando da constatação de 

ilegalidade dos mesmos, ou então de revogá-los sob a 

égide dos critérios de oportunidade e conveniência do 

ato.  

 

Assim, a legitimidade para praticar o 

autocontrole, é conferida à própria Administração 

Pública, e o fato de revogar seus próprios atos, constitui 

um poder interno conferido à Administração Pública 

para rever a legalidade de seus atos. 

 

Não se exige formalidade especial e nem 

há prazo determinado para a revogação do ato, salvo, se 

houver norma legal que o fixe expressamente. O que se 

exige, é a demonstração do ato ilegal que ensejou a 

revogação do procedimento. 

 

A nulidade do ato acarreta efeito ex tunc, 

vale dizer, retroage desvinculando as partes desde o 

momento da prática do ato ilegal. Como corolário, 

desconstitui os efeitos jurídicos produzidos, 

resguardando, no entanto, os direitos de terceiros de boa-

fé. 

No entanto, DECIDO, 

 

REVOGAR o processo licitatório ora 

comentado, para que surta seus efeitos legais, embasado 

no princípio do interesse da Administração e a 

conveniência administrativa. 

 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Coxixola – PB, em 07 de Agosto de 2013 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 

 


