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DECRETO Nº 089/2022 
Cachoeirinha, 29 de Abril de 2022. 

 

“Dispõe sobre exoneração, a pedido, de servidor 

do quadro Fundo Municipal de Saúde do 

Município, e dá outras providências.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

na Lei Orgânica Municipal, e ainda, 

 

CONSIDERANDO o oficio nº 001/2022 protocolado 

pelo servidor público municipal DIOGO MARTINS SILVA, 

inscrito sob o CPF: 975.059.191-72 Matricula: 3452 requerendo 

sua exoneração do cargo efetivo de Enfermeiro, lotado no quadro 

Fundo Municipal de Saúde de Cachoeirinha - TO, 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 253/2014 art. 42, 

Estatuto do Servidor Público Municipal de Cachoeirinha – TO,  

 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º.  EXONERAR, do quadro Fundo Municipal de 

Saúde a pedido o servidor DIOGO MARTINS SILVA, inscrito no 

CPF: 975.059.191-72, matrícula nº 3452, do cargo de 

ENFERMEIRO. 

  

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se. 

  

Registra-se. 

 

Paulo Macêdo Damacena 
Prefeito Municipal 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. 
 

             O Prefeito Municipal de Cachoeirinha, Estado do 

Tocantins, AVISA aos interessados que fará realizar no dia 20 de 

maio de 2022, às 09h00min, na sede deste Órgão, sito na Rua 21 

de Abril Nº 1525, Centro, CEP – 77.915-000, Cachoeirinha/TO, 

Na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente pela 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame, a licitação, na modalidade de 

pregão, na forma presencial, critério de julgamento menor preço 

global, contratação de empresa especializada para fornecimento de 

licença do uso de software de sistema de gestão contábil 

financeira, orçamentaria e administrativa, com cessão de direito de 

uso para numero ilimitado de usuários simultâneos, incluindo 

instalação, implantação, treinamento/capacitação, em datacenter 

próprio ou locado pela contratada, para a prefeitura e os Fundo 

municipal de Saúde, Educação, Assistência Social e meio 

ambiente, o edital poderá ser retirado na Rua 21 de abril nº 1525, 

centro, CEP: 77.915-000, na sala da comissão do pregão e equipe 

de apoio da prefeitura municipal de cachoeirinha das 07h:00min 

as 13h:00min no portal da transparência do município no site 

www.cachoeirinha.to.gov.br, ou solicitar através  do e-mail 

pmcachoeirinhalc@gmail.com, ou pelos telefone: 63-3437-1248. 

 

Cachoeirinha/TO, 06 de maio de 2022. 

 

Paulo Macedo Damacena 

Prefeito Municipal  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022. 
 

             O Prefeito Municipal de Cachoeirinha, Estado do 

Tocantins, AVISA aos interessados que fará realizar no dia 30 de 

maio de 2022, às 09h00min, na sede deste Órgão, sito na Rua 21 

de Abril Nº 1525, Centro, CEP – 77.915-000, Cachoeirinha/TO, 

Na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente pela 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame, a licitação, na modalidade de 

pregão, na forma presencial, critério de julgamento menor preço 

global, Contratação dos Serviços Especializados de Consultoria e 

Assessoria no processo de: Execução e Prestação de Contas do 

Contrato de Financiamento Nº 0515.351-62 FINISA, no âmbito do 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA 

SETOR PÚBLICO, para o município de Cachoeirinha/TO, o edital 

poderá ser retirado na Rua 21 de abril nº 1525, centro, CEP: 

77.915-000, na sala da comissão do pregão e equipe de apoio da 

prefeitura municipal de cachoeirinha das 07h:00min as 13h:00min 

no portal da transparência do município no site 

www.cachoeirinha.to.gov.br, ou solicitar através  do e-mail 

pmcachoeirinhalc@gmail.com, ou pelos telefone: 63-3437-1248. 

 

Cachoeirinha/TO, 06 de maio de 2022. 

 

Paulo Macedo Damacena 
Prefeito Municipal 
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TOMADA DE PREÇO 01/2022 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO, torna 

público para conhecimento dos interessados, Tomada de preços nº 

01/2022, processo administrativo nº 63/2022, tipo menor preço 

global, objetivando os Serviços de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NO LOTEAMENTO ADÃO BARBOSA DA SILVA, 

LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 

CACHOEIRINHA, COM COORD. GEOGRÁFICAS LAT: 

6º6´20.65 E LONG: 47º54´46.92”0, COM COMPRIMENTO DA 

REDE DE: 2.679,00M, com abertura das propostas previstas para o 

dia 31 de maio de 2022, às 09h00min, na sala da comissão de 

licitação da Prefeitura Municipal, sediada na om sede na praça Rua 

21 de Abril Nº 1525, Centro, CEP -  77.915-000, na cidade de 

Cachoeirinha – TO. A presente licitação será processada e julgada 

em conformidade com as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, além das condições previstas na íntegra do edital de 

licitação, poderá ser solicitado no mesmo endereço da abertura,  na 

sala da Comissão do Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Cachoeirinha /TO, das 07h às 13h00hs, no portal da 

transparência do município no site www.cachoeirinha.to.gov.br, ou 

solicitada através do gmail: pmcachoeirinha lc@gmaill.com, ou pelo 

Telefone (63) 3437-1248, demais informações estão disponíveis na 

sede da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha/TO.   

 

Cachoeirinha - TO, aos 06 de maio de 2022.  

 

Paulo Macedo Damacena 

Prefeito Municipal 
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