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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

IVAN CARLOS ELEUTÉRIO TAVARES , aprovado em 
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para 
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

JOSEILTON  MELO DOS SANTOS, aprovado em 
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para 
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÕES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

NELSON JUNIOR MARQUES SILVA , aprovado em 
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para 
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

VITOR ALVES DE FARIAS , aprovado em Concurso 
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de 
segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

WAGNER TAVARES DA SILVA , aprovado em Concurso 
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de 
segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

MARCELA COSTA MEIRA , aprovado em Concurso 
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de 
segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS , aprovado em 
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para 
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ADILMA GONÇALVES BENJAMIN DE SOUZA , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro 
de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua 
São José, n° 472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

JOSILDO MELO DOS SANTOS, aprovado em Concurso 
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de 
segunda a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: RG, 
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do 
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só 
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para 
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo 
em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e Criminal; 
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral 

onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a 
Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum outro 
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório – 
modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado por 
especialista; 

h)Exames: hemograma completo, glicemia, 
eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico indicado 
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado. 

j) No caso de candidato aprovado portador 
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica 
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia 
mencionada será realizada por banca médica designada pelo 
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato 
convocado que não apresentar a documentação solicitada, 
bem como não possuir condições de saúde adequadas para 
exercer as suas funções. 

No caso do candidato convocado portador de 
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a 
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo 
escolhido. 
 
 

Areial, 09 de Maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

TERMOS DE POSSE 
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Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 

CEP 58.140-000 – Areial - PB. 

 

 

 
  Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB  

 
 

 
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 

CEP 58.140-000 – Areial - PB. 
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PORTARIAS 
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Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 

CEP 58.140-000 – Areial - PB. 

AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2011 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua São José, nº 472 – Centro – CEP 58.140-000 – 
Areial - PB, S/N - Centro - AREIAL - PB, às 09:00 horas do dia 20 de 
maio de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de firma(s) para fornecimento de Material 
Odontológico destinados aos Postos de Saúde do Município, durante o 
exercício 2011. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 120/2010. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. E-mail: 
pmareial@gmail.com  
 

AREIAL - PB, 10 de maio de 2011. 

RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 
Pregoeiro Oficial 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE 006/2011 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 059/2011, de 01 
de março de 2011, torna público que se encontra à disposição dos 
interessados no Departamento de Licitações o Edital do Convite nº. 
006/2011, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento 
de material elétrico, durante o exercício de 2011 com data de abertura 
marcada para o dia 31/05/2011 às 09 horas na Sala de Licitações, 
maiores informações na Prefeitura Municipal, no horário das 07:00 às 
13:00 horas, ou pelo fone (**) 83 - 3368-1020. 
 
Areial (PB), 23 de maio de 2011. 
 
RAFAELA BENJAMIM ALVES 
Presidente da CPL 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de Empresa destinada a Execução dos Serviços 
de Pavimentação em Paralelepípedo em diversas Ruas do Município de 
Areial. 
 
O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL (PB), no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis Nº 8.883/94 de 08/06/94 e 
9.948/98 de 27/05/1998, com base nas informações constantes no 
Processo Administrativo n° 010/2011, Tomada de Preços n° 001/2011, 
e considerando que foram observados os prazos legais e recursais, 
conforme consta do processo, nos termos do Art. 43, Inciso III, do 
citado diploma legal HOMOLOGA o presente processo licitatório, 
conforme proposto pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
Areial, 06 de maio de 2011. 
 
 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
Prefeito Municipal 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de pneus e 
acessórios, conforme requisição do Secretário de Administração do 
Município. 
 
O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL (PB), no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis Nº 8.883/94 de 08/06/94 e 
9.948/98 de 27/05/1998, com base nas informações constantes no 
Processo Administrativo n° 012/2011, Convite n° 004/2011, e 
considerando que foram observados os prazos legais e recursais, 
conforme consta do processo, nos termos do Art. 43, Inciso III, do 
citado diploma legal HOMOLOGA o presente processo licitatório, 
conforme proposto pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
Areial, 10 de maio de 2011. 
 
 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
Prefeito Municipal 
 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de firma(s) para fornecimento de Material 
Médico Hospitalar de Consumo destinado a Secretaria de Saúde 
Municipal, durante o exercício 2011. 
O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL (PB), no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/02 
e Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis 
Nº 8.883/94 de 08/06/94 e 9.948/98 de 27/05/1998, com base nas 
informações constantes no Processo Administrativo n° 013/2011, 
Pregão Presencial n° 007/2011, e considerando que foram observados 
os prazos legais e recursais, conforme consta do processo, nos termos 
do Art. 43, Inciso III, do citado diploma legal HOMOLOGA o presente 
processo licitatório, conforme proposto pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio.  
 
Areial, 19 de maio de 2011. 
 
 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

LICITAÇÕES 
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de firma(s) para fornecimento de Material 
Odontológico destinados aos Postos de Saúde do Município, durante o 
exercício 2011. 
O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL (PB), no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/02 
e Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis 
Nº 8.883/94 de 08/06/94 e 9.948/98 de 27/05/1998, com base nas 
informações constantes no Processo Administrativo n° 014/2011, 
Pregão Presencial n° 008/2011, e considerando que foram observados 
os prazos legais e recursais, conforme consta do processo, nos termos 
do Art. 43, Inciso III, do citado diploma legal HOMOLOGA o presente 
processo licitatório, conforme proposto pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio.  
 
Areial, 23 de maio de 2011. 
 
 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
Prefeito Municipal 
 
 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
002/2011 
 
                      O prefeito Constitucional do Município de Areial, Estado 

da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e, 

 

                      CONSIDERANDO que de acordo com a Lei das licitações 

nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores e o Artigo 25, Inciso III, 

autoriza à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e de acordo com a 

Ata da Comissão Permanente de Licitação de 16 de maio de 2011 e 

com base no Parecer do Procurador Jurídico deste município.  

 

                      RESOLVE ratificar os termos de justificativa de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº. 002/2011, para a 

Contratação de Empresa do Setor Artístico – Shows e Eventos, 

destinada à prestação de serviços na apresentação dos Cantores e 

Bandas, para realização da festa de Santo Antônio, conforme requisição 

da Secretária de Educação, referente a empresa JORGE ERLANDO 

BATISTA DA SILVA, CNPJ sob o nº. 09.033.478/0001-92, 

Endereço na Rua Feliciano Pedrosa, S/N – Centro – Belém – PB, pelo 

valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais). 

 
Areia/PB, 23 de maio de 2011. 
 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
PREFEITO 
 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

                            HOMOLOGO  o presente Processo Licitatório de acordo 

com o parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO, contida na 

ATA  de 16 de maio de 2011 – INEXIGIBILIDADE DE Nº. 002/2011, como 

também parecer do Procurador Jurídico do Município, que consta em fls. no 

presente processo licitatório, e ADJUDICO  como vencedora do presente 

Processo Licitatório a Empresa: JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA, 

CNPJ sob o nº. 09.033.478/0001-92, Endereço na Rua Feliciano Pedrosa, S/N 

– Centro – Belém – PB, pelo valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil 

Reais), para a prestação de serviços na apresentação dos Cantores e Bandas 

especificada na proposta. 

Areia/PB, 23 de maio de 2011. 

 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
PREFEITO 
 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos eventos 
culturais do município, com estrutura de Palco, Som e Iluminação, 
durante o exercício de 2011. 
 
O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL (PB), no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Federal Nº 8.666, de 
21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis Nº 8.883/94 de 08/06/94 e 
9.948/98 de 27/05/1998, com base nas informações constantes no 
Processo Administrativo n° 015/2011, Convite n° 005/2011, e 
considerando que foram observados os prazos legais e recursais, 
conforme consta do processo, nos termos do Art. 43, Inciso III, do 
citado diploma legal HOMOLOGA o presente processo licitatório, 
conforme proposto pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
Areial, 30 de maio de 2011. 
 
 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN 
Prefeito Municipal 
 
EXTRATO DE CONTRATOS  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de pneus e 
acessórios. FUNDAMENTO LEGAL: CARTA CONVITE Nº. 004/2011. 
DOTAÇÃO: 2040.12.361.1005.1068 - 33903000; 
2050.10.301.2006.2021 – 33903000; 2050.10.301.1008.2025 – 
33903000; 2060.08.122.2007.2026 – 33903000; 
2070.15.122.2008.2036 – 33903000; 2080.20.122.2009.2039 – 
33903000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2011, ou 
seja, até 31 de dezembro de 2011. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Areial e: CT Nº. CC004/2011 - 10.05.11 - AUTO CENTER 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº. 
09.358.430/0001-54- R$ 37.116,12. 
 
 
 
EXTRATO DE CONTRATOS  
OBJETO: Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas Ruas 
do Município de Areial - PB. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 001/2011. DOTAÇÃO: Contrato nº. 03038760-18 da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, e Dotação Orçamentária 0207 – Departamento 
de Obras e Serviços Gerais; 26.782.1011.1032 – Construção e 
Recuperação de Pavimentação, Meio fio e Linha de Água; 4490510000 
– Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 19/05/2011 À 18/08/2011. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº. TP001/2011 - 
11.05.11 - RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA, 
CNPJ sob o nº. 11.482.053/0001-02 - R$ 202.286,06. 
 
 
 
 
EXTRATO DE CONTRATOS  
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos eventos culturais 
do município, com estrutura de Palco, Som e Iluminação. 
FUNDAMENTO LEGAL: CARTA CONVITE Nº. 005/2011. DOTAÇÃO: 
02040.13.392.1006.2016 – Natureza da Despesa: 33.90.30.00, 
consignadas na Lei Orçamentária Anual para o presente exercício. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2011, ou seja, até 31 
de dezembro de 2011. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Areial e: CT Nº. C005/2011 - 30.05.11 - FM RURAL PUBLICIDADE E 
EVENTOS LTDA; CNPJ Nº. 12.571.620/0001-60 - R$ 44.000,00. 
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Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 

CEP 58.140-000 – Areial - PB. 
 

DECRETO Nº 07 DE 02 DE MAIO DE 2011 

 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 

180.000,00 (CENTO E OITENTA 

MIL REAIS) NO ORÇAMENTO 

VIGENTE E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 

O Prefeito Constitucional do 

Município de Areial, Estado da Paraíba no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas na 

Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a 

Lei Municipal nº 153 de 06 de Dezembro de 

2010. 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica aberto ao 

orçamento programa do Município de Areial – 

PB, crédito adicional suplementar na 

importância de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA 

MIL REAIS), para reforço das seguintes 

dotações orçamentárias. 

 

02050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  10-301.1008.2019-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

        319004-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO    10.000,00 

  10-301.2006.2021-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

        319004-002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO     5.000,00 

        339032-002-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA     4.000,00 

        339039-002-OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  5.000,00 

02070-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS 

  04-122.1029.1022-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

                   ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

        449051-000-OBRAS E INSTALAÇÕES 

     50.000,00 

02080-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

  20-122.2009.2039-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 

        337041-000-CONTRIBUIÇÕES  

      5.000,00 

  20-122.2009.2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

DE ESTRADAS VICINAIS 

        339039-000-OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00 

Total -->                                      

               94.000,00 

Art. 2º - Constitui recursos 

disponíveis para atender as despesas 

decorrentes do credito de que trata o artigo 

anterior a anulação parcial da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

02050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  10-301.1008.2019-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

        319011-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL CIVIL  10.000,00 

  10-301.2006.2021-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

        319011-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS 

FIXAS – PESSOAL CIVIL   5.000,00 

  10-301.1009.2024-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

DA FARMÁCIA BÁSICA 

        339032-002-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA     9.000,00 

02070-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS 

  20-451.1011.1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E 

RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER 

        449051-024-OBRAS E INSTALAÇÕES 

          50.000,00 

02080-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

  20-602.1017.1041-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

MATADOURO/ABATEROURO PÚBLICO 

        449051-024-OBRAS E INSTALAÇÕES 

          20.000,00 

Total -->                            94.000,00 

Art. 3º - Este Decreto entra 

em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrario. 

 

Gabinete do Prefeito do 

Município de Areial – em 02 de maio de 2011. 

 

 

 
  Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB  

 

 

DECRETO 

 


