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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
   
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 011/2013, de 03/01/2013, 
torna publico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e  suas alterações, pelo Decreto nº 003/09, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a  Rua São José, 
35, centro,  nesta cidade de Cacimbas  - Paraíba, ( 83) 3476-1137 - CEP- 58.698-
000 no dia 05/03/2013 às 09:30 horas para: Aquisição Parcelada de 
Medicamentos, para atender a Secretaria de Saúde, mantida por esta 

Prefeitura. Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser 
adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, a t ravés  d e  
d i sq u et e  CD M u l t i mí d i a .  
  

Cacimbas, 18 de fevereiro de 2013. 
 

ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE 
Pregoeiro  Oficial 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
   
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 011/2013, de 03/01/2013, 
torna publico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e  suas alterações, pelo Decreto nº 003/09, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a  Rua São José, 
35, centro,  nesta cidade de Cacimbas  - Paraíba, ( 83) 3476-1137 - CEP- 58.698-
000 no dia 06/03/2013 às 09:00 horas para: Contratação de firma 
especializada para prestação de serviços de Exames Laboratoriais, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio  Maiores 
informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão 
Permanente de licitação, no endereço acima, a t ravés  d e  P en  D r i ve  o u  CD 
M u l t i mí d i a .  
  

Cacimbas, 19 de fevereiro de 2013. 
 

ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE 
Pregoeiro  Oficial 

 

 

Criado pela a Lei 008 de 02 de Fevereiro de 1997 

CACIMBAS-PARAIBA           20 FEVEREIRO DE 2013    TIRAGEM 100 EXEMPLARES          
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

DECRETO MUNICIPAL N° 002/2013 GP. 
 

Cacimbas/PB, 02 de janeiro de 2013. 
 

DECRETA O CANCELAMENTO, REVOGAÇÃO DE 
PORTARIAS, RECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, SUAS 
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

0 Prefeito do Município de Cacimbas, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 75, I, 
IX, caput, da Lei Orgânica Municipal, e:CONSIDERANDO,a ausência 
quase que completa de atos e ações administrativas ao longo dos últimos 
meses por parte do Poder Executivo Municipal, deixando instalar-se o 
caos administrativo junto à Prefeitura Municipal de 
Cacimbas;CONSIDERANDO, a ausência quase completa de arquivos, 
documentos e informações ou outros instrumentos de controle interno 
acerca da distribuição, função e lotação dos Servidores Efetivos e em 
Estágio Probatório pertencente aos quadros funcionais da Prefeitura 
Municipal de Cacimbas;CONSIDERANDO, a imperativa necessidade 
de ordenar-se, dar-se efetividade, eficiência, transparência, aplicara-se 
proporcionalidade e legalidade às atividades da Prefeitura Municipal de 
Cacimbas, trazendo o zelo à coisa pública como norte da administração; 
CONSIDERANDO,o completo desmonte em que se encontra o sistema 
administrativo Municipal, com equipamentos de controle sem arquivos 
ou informações;CONSIDERANDO, a urgência em restabelecer-se a 
normalidade administrativa e funcional do Município em todas as suas 
funções e repartições;CONSIDERANDO, que o Poder Público 
Municipal não pode a toda evidência, omitir-se ou ficar alheio, 
indiferente ou insensível a essa excepcional e extraordinária seqüência de 
acontecimentos, mas, ao contrário, deve contribuir para que haja um 
perfeito entrosamento com os diversos setores da administração.D E C R 
E T A Art. 1° – Ficam canceladas e revogadas todas as portarias de 
nomeação, designação, relotação, disponibilidade, ou qualquer outro ato 
que tenha retirado de suas funções originárias, para as quais tenham sido 
concursados e/ou contratados, referente a qualquer agente público 
pertencente ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de Cacimbas, 
suas autarquias ou empresas públicas, até posterior deliberação em 
contrário. Art. 2° – Até posterior deliberação em contrário, ficam 
convocados todos os agentes públicos pertencentes ao quadro de 
servidores da Prefeitura Municipal de Cacimbas, para no dia 07 de 
janeiro de 2013, deverão os gestores de cada uma das repartições, 
oficiarem ao Setor de Pessoal e Secretaria de Administração, para 
abertura de procedimento com vistas à apuração de possível abandono de 

emprego, devendo, nesse caso, respeitar-se o devido e indispensável 
contraditório e ampla defesa no procedimento. 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
 

 
 
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
GERALDO TERTO DA SILVA 

Prefeito Constitucional de Cacimbas – PB 

 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PESSOAL 

 
RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIO 

FUNCIONARIO(A)____________________________________________ 
DOCUMENTO RG: __________________C.P.F:__________________ 
PORTARIA Nº_________________PIS/PASEP______________________ 
SECRETARIA ONDE É LOTADO:_________________________________ 
LOCAL DE TRABALHO:________________________________________ 
CARGO:____________________________________________________ 
DATA DE ADMISSÃO:_____/_____/_____ 
ESPOSO(A)__________________________________________________ 
FILHOS(AS)__________________________________________________
___________________________________________________________ 
Por ser verdade confirmo as informações acima prestadas 
 

Cacimbas-PB, em ______/_______/__________ 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Funcionário 

 
_________________________________________ 

Assinatura do Funcionário Recebedor 
 

 

 

Criado pela a Lei 008 de 02 de Fevereiro de 1997 

CACIMBAS-PARAIBA           02 DE JANEIRO DE 2013    TIRAGEM 100 EXEMPLARES          

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
   
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 011/2013, de 03/01/2013, 
torna publico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e  suas alterações, pelo Decreto nº 003/09, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a  Rua São José, 
35, centro,  nesta cidade de Cacimbas  - Paraíba, ( 83) 3476-1137 - CEP- 58.698-
000 no dia 06/03/2013 às 11:00 horas para: Contratação de firma 
especializada para prestação de serviços de Ultrassonografias, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio.  Maiores 
informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão 
Permanente de licitação, no endereço acima, a t ravés  d e  P en  D r i ve  o u  CD 
M u l t i mí d i a .  
  

Cacimbas, 19 de fevereiro de 2013. 
 

ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE 
Pregoeiro  Oficial 

 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
   
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 011/2013, de 03/01/2013, 
torna publico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e  suas alterações, pelo Decreto nº 003/09, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a  Rua São José, 
35, centro,  nesta cidade de Cacimbas  - Paraíba, ( 83) 3476-1137 - CEP- 58.698-
000 no dia 06/03/2013 às 15:00 horas para: Aquisição Parcelada de Combustiveis 
(Gasolina Comum, Etanol, Diesel e Derivados) para atender a Frota veicular 
mantida por esta Prefeitura.  Maiores informações e cópia completa de EDITAL 
poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, 
a t rav és  d e  d i sq u et e  CD M u l t i mí d i a .  
  

 
Cacimbas, 20 de Fevereiro  de 2013. 

 
ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE 

Pregoeiro  Oficial 

 

 

Criado pela a Lei 008 de 02 de Fevereiro de 1997 

CACIMBAS-PARAIBA           20 DE FEVEREIRO DE 2013    TIRAGEM 100 EXEMPLARES          
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
   
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 011/2013, de 03/01/2013, 
torna publico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e  suas alterações, pelo Decreto nº 003/09, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a  Rua São José, 
35, centro,  nesta cidade de Cacimbas  - Paraíba, ( 83) 3476-1137 - CEP- 58.698-
000 no dia 05/03/2013 às 17:00 horas para: Contratação de empresa 
especializada para a realização de serviços de coleta e transporte de 
resíduos sólidos (lixo), entulhos e limpeza de terrenos baldios na Sede e 
no Distrito de São Sebastião, até a area do lixão,  distante de 2 km da 

cidade de Cacimbas, até 31 de dezembro do corrente ano. Maiores informações 
e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de 
licitação, no endereço acima, a t ravés  d e  d i sq u et e  CD M u l t i mí d i a .  
  

Cacimbas, 19 de fevereiro  de 2013. 
 

ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE 
Pregoeiro  Oficial 

 
 

 

 

 

Criado pela a Lei 008 de 02 de Fevereiro de 1997 

CACIMBAS-PARAIBA           20 DE FEVEREIRO DE 2013    TIRAGEM 100 EXEMPLARES          


