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XIf- Um prsfisstonal da rede munlclpal de sartde;
fr.II - E.epv*ntante das lgrcjas;
frV - Repre*ntante do Com6rc1o Locel;
W - Representante dos Servldols Prtbilcos.
Art. 2s Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaqto:
Art. 3e Revogam-se as disposig6es em coutnirio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto-MA, 18 de janeiro de 2021.
BRUNO JOSE ALMEIDA E SrLVA
Pr€feito de Coelho Neto

Portarla ae OTAnA2t - CC
Nomela membros do Comltd Munlclpal de Preveagio e
Combate i CO\IID-l9 de Coelho Neto-MA e dd outras
provld6ncias.
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, ro uso de suas
atribuig6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, iuclsos
)O(IV e XXV da Lei OrgAnica do Municipio e considerando o
disposto no art 2e do Decreto uo OO5/2021.
RESOLVE:
Art. lc - Nomear os membros do Comit6 Municipal de
Preveng6o e Combate d Covid-l9, confotue composig6o abaixor
I - Prefeito Municipal;

uBrunoJo# Almeida e Silva
II - Presidente da Cdmara Munict@l;
Rafael Ollwlm Cntz
EI - Chefe da Casa Civil;
Maria das Cmqas Souza Moura Fllho
IV - Secretdria Munieipal de Sartde;

Jmr,lyMada SllvaI/'melda
V - Secrctdria Municipal de Assistdncia Social e Cidadania;
i4iird,on Andrade dos Santos
W - Secretario Municipl de Comunicagdo;
Samuel Jonathan de Llma Eastas
VII - Secretdrio Municipal de Planejamenta, Administragdo e
Finangas;
Sdrgla ltlcardo Vlana Bastos
WII - Chefe de Coorlenadoria Espcial de Vigilincia Sanitdria
e Ambiental;
Casslane Sllva do Nasclmento
IV- Comandante da Policia Militar;
Paralo Jamercon de 0llvelra Campas
X - Delegado da Poltcia Civtl;
Mdrclo Mendes Sllvelra
XI - Um membro do Conselho Municipal de Safide;

.-,Franclsca Claudla LIma Amodm
XII- Um profissional da rede municipal de saitde;
Mttchelle Callomlne Alves Perellra
XIII - Represenfante das lgrejas;
blohabe dos Santos Bmnco
XIV - Reprcsentante do Com6rcio Local;
tedel Marques da Sllvo
XV - Representante dos Seruidotes Piblicos.
Oberdan Lopes de Ollvelra
Art. 20 Esta portaria entra em vigor ua data da sua publicaqlo.
Art. 3a Revogam+e as disposig6es em contnirio.
Publigue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelbo N€to/}IA, 18 de janeiro de 2021.
BRUNO JOSE ALMHDA E SrLVA
Prefeito de Coelho Neto

TERMO DE COOPERAQAO TECMCA NO OOI/2O21

Dlsp6e Termo de Cooperagio T6cnica qus entro sl
celebram o Munlcipio de Coelho Neto/MA e a Cimara
Munlctpal do Coelho Noto/IvlA

Considerando que a Lei 680/2017, autoriza a Cdmara
Municipal de Coelho Neto/MA utilizar a ComissSo Permauente
de licitagio, Pregoeiro e Equipe de Apoio do Poder Executivo

Muuicipal;

Conslderando que a Lei 8.666/93, regulameuta
da Administragio Priblica;

Conslderardo que a Lei Federal f 1.O.52012002 instituiu, to
&mbito da Uni6o, Estados, Distrito Federal e lYluDicipios,
modalidade de licitaq6o denominada Preg6o, para Aquisigfio de
Beus e Servigos comunsi

Conslderando a regulameatagSo da modalidade de licitagEo
deuominada Preg6o, por rneio eletr6nico, com base Do Decr€to
Federal n 10.024, de 20 de setembro de 20L9;

Considsratrdo o interesse da Cdmara Munieipal de Coelho
Neto/MA, que necessita de estrutura e pessoal para a
realizagdo de procedimentos licitat6rios;

Consldsrando que a Cooperaqdo mirtua entre os 6rg&os do
Municipio contribui para eficiAacia da atuaqSo estatal, bem
como albergada pelos priucipios que regem a.{dmiuistragio
Pfblica iuseridos tra Coestituigdo Federal.

Ressalta-se ainda que os Orgdos Adninistrativos Cooperados
devem levar em consideragio a ecooomicidade de governatrga e
a harmonia etrtre os poderes que devem semprc prezar pelos
principios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicaqdo e Eficiducia para realizagio de uma boa gestio
admiuistrativa.

A PREFEITIJRA MUNICIPAL DE COELIIO NETO/MA. com
sede na Praga Getulio Vargas, slnq, Centro, Coelbo Neto - MA,
inscrito no CNPJ n' 05.281.738/0001-98, Deste ato
representado por seu Prefeito Sr. Bruno Jos6 Almeida e
Sllva, casado, inscrito no CPF uq 421.293.833-15, portador do
RG na 04417509293, com enderego na Rua Nossa Senhore
Santana, bairro Santaua, CEP: 65620-000, Coelho Neto - MA, e
a CAMIRA MI.,NICIP.AL DE VEREADORES DE COELIIO
NETO-MA" iuscrita uo CNPJ uo 06.779.540/0001-00, localizada
Ba Rua Rio Brauco, s/oo, neste ato por seu Presidetrte Sr.
Rafael Ollvelra Cruz, casado, ageDte politico, portador da
C6dula de Identidade RG no 2.3OL.287 SSP/PI, iuscrito no
CPF/MF 034.073.363-22, residente e domiciliado na Rua 13 de
rraio, bairro centro, Coelho Neto-MA, ajustam ertre si o
pr€s€ute Termo de Cooperagdo T6cuica, mediante as seguiltes
cldusulas e coudig6es:

1. CLA,USULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objetivo
deste Termo de Cooperagio T6cuica o apoio tdcnico operacional
ir CAmara Municipal de Coelho Neto/MA tra realizaqeo de
licitagdes, eu qualguer uura das suas modalidades previstas tras
leis 8.666/1993, 10.52O|ZO02, Decreto Federal nc 10.024 e
alteraq6es posteriores, por iutermedio da comissSo permaaente
da licitagdo do Municipio de Coelho Neto/MA, constituida do
presidente, pregoeiru e equipe de apoio a ser designado atravds
de portaria, para conduqSo das licitag6es a serem realizadas
pela C&mara Municipal de Coelho NetolMA, semprt que houver
necessidade, orediaute solicitag6o do presidente do legislativo,
cumpriado todas as exig6ncias da Lei Orginica e as resolug6es
do Tribunal de Coutas da Uuiio e do Estado do Maranhio e
demais normas atinentes ao objeto.

S1' - No cumprimetto do presente instrumento, a CPL,
Pregoeiro e Equipe de Apoio adotar6o a mesma postura
necess6ria para seu trabalho, de forrna independente e sern
vinculag6o is pessoas, respeitaudo, sob pena de
responsabilidade, aos principios da Publicidade, Moralidade,
Efici6ncia e os demais principios que norteiam a administrag1o,
respondeudo seus membros por faltas que vierem a praticar uo
exercicio de suas atribuig6es.



S2o -Na realizaqio das licitaq6es de iuteresse da CAmara
Muuicipal, dever6 ser utilizada as dotaq6€s orgamentarias do
poder legislativo, seudo obrigat6rio que os atestados e
declaraq6es cont6beis sejam emitidos e sob ioteira
responsabilidade do Setor Cont6bil da Cimara Municipal de
Vereadores, respeitaudo-se sempre o principio da isonomia e
iudependdncia dos poderes, cabendo neste passo ao Presidente
da Cdmara o desempenho de autoridade superior A CPL,
cabendo a este a decisdo fiual sobre os temas levados a seu
conhecimeuto ou decisdo, incluindo-se homologag6o e
adjudicagio de resultados em sede de qualquer modalidade de
licitag6o.

CLAUSULA SEGUNDA: Para a execugao deste termo de
Cooperagdo Tdcuica a Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA
arcar6 com os custos relativos ir realizagdo de cada um dos
procedimentos licitat6rios que ie fizerem aecessdrios, como as
publicagdes de editais, resultados e extratos de contratos.

CLAUSULA TERCEIRA: o presente itrstrumeoto 6 firmado
corn autorizagio legislativa e com base na consulta ju[to ao
Tribunal de Cortas do estado do MarauhSo {TCE/MA
269312015), sendo defesa a utilizagdo de dotag6es

v orgamentarias do Poder Executivo em qualquer licitagio
processada por autorizaq6o da CAmara Muuicipal de
Vereadores.

cl^usura, eUARTA - DAs oBRrcAeOEs

3.1 Da Prefeltura Municlpal ds Coelho Neto/.ilIA:
3.1.t. Disponibilizar Comissdo de Licitaqdo, Pregoeiro, e sua
equipe de Apoio, necess6rios para a realizagE.o dos
procedimeutos licitat6rios, langados pela Cdmara Municipal de
Coelho NetoIi,IA;
3.1.2 Encaminhar a Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA, por
interm6dio do presidente da Comiss6o de Licitagdo e Pregoeiro,
todos os pedidos de esclarecimerltos e impuguag6es ao Edital
para apreciag6o e decisdo pelo setor respons6vel junto d
Cimara lvlunicipal de Coelho Neto/MA:

3.2 Da Cimara M'rnlclpal de Coelho NstoMA:
3.2.L Informar a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA
sobre a intengdo de realizar procedimento licitat6rio nos teruos
de cooperagEo t6cnica.
i,2.2 Responsabilizar corn os gastos para a execug6o dovprocedimetrto Ucitat6rio $o que se refere ao uEo material de

expediente inserido ir Cl6usula Seguuda deste Termo de
Cooperagdo t6cnica assim que se fiudar o procedimento
licitat6rio, caso uecess6rio;
3.2.3 Arcar com quaisquer 6uus pecunidrios decorreDtes da
execugdo deste termo de cooperaq6o t6cuica.

Parigrafo Onlco: Na hip6tese de denirncia no decorrer de
procedimeuto licitatorio, a deuducia surtir6 efeitos t6o logo seja
finalizado o processo licitat6rio.

CIAUSULA OITAVA - Do FORo: As partes elegem o fom da
Comarca de Coelho Neto/MA como competente para dirimir
quaisquer drividas oriundas do preseute Termo de Cooperagio
T6cnica, como renrincia expressa de gualguer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para validade do gue pelas partes foi pactuado, forma-se este
itrstrumento em duas vias de igual teor e forma, ua preseuqa de
duas testemupfu6s a[aits assinadas, para que surte seus efeitos
juridicos e legais.

Coelho Neto/tvlA, 13 de janeiro de 2021

Bruno Jos6 Almetda e Sllva Rafael Ollvelra Cnrz
Prefeito Municipal Presideqte da Cimara

Testemunhas:

CPF:

CPF:

Publicado por: SAMUELJANATIIAN DE LIMA BASTOS
Cod igo id entificador : aSSb2be 1 2 8bfff4c8A680b6067 I 5994

PREFEITURA MTTNICIPAL DE ESTREITO

RE"IIFICAC-I.OERRATA Ns O3/2O2 1

RETTFTCAQAO/ERXATA Ne 03/202 1

Na Portaria Ns 065/2021, que nomeia LUCAS VINICIUS
GOMES DA SILVA BRITO, oade l6-se: - Diretor de
Departamento Fotogr6fico ", Substitui-se pelo termo " Diretor
de departameato ".

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTBEITO,
ESTADO DO MARANH.IO, EM 18 DEJAI{EIRO DE 2021.

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
Prefieito Municipal

Ciente em / /

cl.Aust I"A QUINTA - DA VIGENCIA: o prazo para vigaocia
do presente termo de cooperaqdo t6cnica inicia-se ua data da
assi[atura do termo e finda-se com a criagao da ComissSo
Permaueute de Licitag6o uo Poder Legislativo, conforme
determina o Art. 51 da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICACAOT A publicaqdo do
extrato deste termo de Cooperagdo T6cnica, que 6 condiq6o
indispens6vel para a sua efic6cia, ser6 providenciada pela
Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA.

CLAUSULA SETIMA . DA RENUNCIA: ESIC TETMO dE
Cooperaqdo T6coica poder6 ser renunciado, automaticamente,
pela superveui6ucia de uorma legal ou evelto que o torne
material ou forrnalmente iaexequivel, e por vontade das partes,
bastando para tatto a notificaqao pr6via de trinta dias, e desde
que n6o haja nenhum procedimento licitat6rio em curso.

Publieada por: PAUL0 ROBERTO DE IJRA DANDA
C odi g o id entificad or : 9 37 74bf4fc772bebb7 a3f4befbb0 1 6f7

EnRAT-{ No O1l202l

RETIFICAqAO/ERRATA Na 0 1/202 1

Na Portaria Ne 025/2021, que nomeia CHIRJANE CARVAIHO
DOS SANTOS, oude l6-se: "Assessora Juridica do CREAS -
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA
SOCiAL ", Substitui-se pelo t€rmo ' Procurador - Chefe de
Procuradoria Especializada ".

Registre-se, Publiqu+.se, Cumpra-se.
G,ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO,
ESTADO DOMARANHAO, EM Ls DEJANEIRODE 2021.
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V) Comprovante de CNPJ.
Art. 7a - Ap6s apresentaqio da referida documentaqdo, e
estando apta a empresa a contratar com o poder priblico,
devera? ser elaborado coutrato de prestag6o de sewigos entre
as partes, devendo os autos ser encamitrhados a Assessoria
Juridica para elaboragio do panecer competente.
Art. Bc - Ap6s parecer da procuradoria favor6vel a coDtrataqeo,
o procedimeoto devera? ser encaminhado a respectiva
Secretaria para autorizagdo e posterior homologag6o da
coltratagao direta da empresa que apresentou o meoor prego.
Art. 9e - Ap6s homologagio, o Prefeito devera? adjudicar a
referida contratagdo, bem como ratifica?-Ia.
Art. 10 - Por tltimo ser6r? assinado pelo Secret6rio,
conjuntamente com enpresa contratada, o termo de ordem de
fornecimento, devendo a partir de este ato ser efetivamente
eutregiues os objetos da coutratagSo por dispeusa de licitagio.
Art. 11 - O presente decreto entra emvigor ua data de sua
publicagio, revogando-se as disposig6es em contrario,
Publigue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/IIA, L1 de janeiro de 2021.
BrunoJos6 Almetda e Silva
Prefeito Mnnicipal

Decreto nc OOry2O21 - CC
r-zllispde sobre a Exoneragio dos Servidores dos Cargos de

provlmento em Comissio, Funq6es Gratificadas e
Seryldores Contratados temporartarnente e d6 outras
provid6nctas.
0 Prefeito Municipal de Coelho NetolMA, uo uso de suas
atribuig6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. g2, inciso
)O(V da Lei Org6nica do Muuicipio.
CONSIDERANDO a grave violagdo de diversos principios
coustituciotrais, em especial os da legalidade e moralidade,
previstos no art. 37 da Constituig6o Federal;
CONSIDERANDO que a i[\,estidura em cargo ou emprego
prtblico depeade de aprovagdo pr6via em concurso pirblico de
provas ou de provas e titulos, de acordo com a tratureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as uomeag6es para cargo em comissdo declarado
eu lei de livre tomeagSo e exouerag6o, aos termos do iuciso II
do artigo 37 da Constituigio Federal de 1988;
CONSIDEBANDO, mais, o limite de gastos com pessoal, como
percentual das receitas, para os tr6s Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios;
DECRETA:
xt, lc - Ficam exonerados todos os sewidores do municipio de:4oelho Neto/MA, cotrtratados em desacordo com o efi- 37, Il,

da CF, ressalvadas as contratagdes realizadas Bediante teste
seletivo simplificado, nos teruos da lei.
Art. 2e - Ficam exonerados todos os servidores ocupantes de
Cargos de Provimento etn Comissdo e fung6es gratificadas do
Muuicipio de Coelho Neto/MA, da administragdo direta e
indireta.
Art. 3e - O presente decreto eotra em vigor na data de sua
publicagSo, revogando-se as disposigdes em contr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/M& 11 de jaoeiro de 2021.
Bnrno Jos6 Almeida s SOya
Prefelto Munlctpal

Decreto ne OO5/2O21 - CC
Nomela Pregoelro e Equlpe de Apoto para procedor com a
realizagio dos proceesos licltat6rlos na modalldade
PREGA?O e da? outras provid6nclas.
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, Do uso de suas
atribuig6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. g2, iuciso
lO(V da Lei Orgdnica do Muaicfpio, e ainda tendo em vista o
disposto no artigo 3, inciso tV da Lei federal uo 10.520/02, e o
artigo 51 da Lei Federal no 8.666/93;
CONSIDERANDO a adog6o, por este 6196o, da modalidade cle

licitagdo denominada Preg6o, com base ua Lei Federal u
10.520, de 17 dejulho de 2002;
CONSIDERANDO a regmlameatagio da modalidade de licitagdo
denominada Preg6o, por meio eletr6nico, com base no Decreto
Federal n 10.024, de 2O de setembro de 2019;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de obsewar os r€quisitos
da fase introdut6ria da modalidade Preg6o, dentre eles, a
uomeaqio do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme
disp6e o artigo 3, iuciso IV da Lei Federal to LA.S2O/2002;
DECRETAI
Art. te - Fica desiguado a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO
MARQUES, para exercer o cargo de Pregoeiro Municipal,
Iotado Da Sscretarla Munlcipal de Administragiio,
PlaneJamento e Flnangas.
Art. 2e - Ficam designados os servidores IIII{URICIO ROCHA
DAS CHAGAS, r'RANCISCO EDiLSON OLMIRA DA SILVA
e GILMARIO DA SILVA CARDOSO, para compor a Equipe de
Apoio, que prestara? a uecess6ria assist6ncia ao pregoeiro-
Art. 3e - As atribuiq6es do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio,
dentre outras estabelecidas na Legr"islagio em vigor, ser6o:
I - o credenciamento dos interessados;
II - o recebimento dos envelopes das propostas de pregos e da
documentagdo de habititag6o;
III - o exame da documentag6o constante nos envelopes e a
classifi cagSo dos propoueutes,.
IV - a condugdo dos procedimentos relativos aos lances e a?
escolha da melhor proposta ou do lance de rueaor prego,.
V - a adjudicaq6o da proposta mais vantajosa, em que n6o
houver recunso artm inistrativo;
VI - a elaborag6o de ata;
VII - a condugdo dos trabalhos dh,"qoip" de apoio;
MII - o recebime[to, o exame e a decis6o sobre rocursos; e
IX - o encaminhamento do processo devidamente instruido,
ap6s a adjudicagdo, a? autoridade superior, visando a?
homologagSo e a contratageo.
Art. 40 - Todos os trabalhos do Pregoeiro deverio ser
registrados em atas, devidamente assiaadas, e arquivadas no
setor competente.
Art. 5a - Quando necess6rio o Pregoeiro poder6? requerer
funcion6rios ou informag6es de qualquer setor da prefeitura
Municipal de Coelho Neto, Marauh6o, para garautir o fiel
desenvolvimento dos procedimentos.
Art. 6a - Fica assegnrrado ao pr€goeiro a faculdade de coovocar
t6cuicos, para assessorame[to e/ou emissdo de pareceres em
assuntos especificos.
Art. 7e - Aplicam-se ao Pregoeiro e equipe de apoio as
disposig6es do Decreto Federal u 10.024, de 20 de setembro de
2019, da Lei Federal uo 10.520, de 17 dejulho de ZOAZ, e
subsidiariamente i.s uormas da Lei Federal no 8.666 de 12 de
juuho de 1993.
Art. 8c - Esta portaria entra em vigor ua
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de
as disposiqdes anteriores.
Coelho Neto/MA" 1.1 de janeiro de ZO2l.
BrunoJos6 Almeida e Stlva
Prefelto Muntctpal

Decreto no OO6/2O21 - CC
Constltul Comlssio Permanente de
proceder com a reallzagio dos Proced imsntos
Admlnlstxatlvos 1xrrn comprias de bens e servlgoe para uso
desta hefeltuls lvf unt6lp6l.
O Prefeito Muuicipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sdo couferidas pelo art. 92, inciso
Jo(V da Lei Org6uica do Municipio, tendo eno vista o disposto no
artigo 51 da Lei Federal no\666/93.
DECRETA:
Art. la - Fica coustituida Comiss6o Permanente de Licitagio
composta dos segiuintes senddores, para sob a presiddncia do
primeiro, procederem com a realizag6o dos processos
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Administrativos destinados a? contrataqio de obras, compras
de bens e seryigos.
Presidente MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES
CARVATHO
Primeiro Membro Titular MAURICIO ROCILA, DAS CHAGAS
Segundo Membro Titular FRANCISCO EDiLSON OLwEIRA
DA SILVA
Terceiro Membro Titular GIIMARIO DA SILVA CARDOSO
Ari. 2e - Fica determinado que na aus6acia justificada do
Presidente desta ComissSo, o primeiro membro titular poder6?
substitui?-lo automatic^m eute.
Art. 3a - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagSo,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2O2L, revogando-se
as di:sposig6es anteriores.
Coelho Neto/ItdA, 1L de janeiro de 2021.
BronoJos6 Almeida e Sllva
prefelto ltrrnisipal

PORTARIAS

Portarla nc 026/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, incisos

. }(V da Lei Orgdnica do Municipio.

-RESoLvE,Art. 1o - Nomear a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO
IIARQUES, inscrita no CPF sob o no 006.861.593-06, para
ocupar o Cargo de Provlmento em Comlsseo de Pregoelro
Mr atclpal da Comlssio Pornane[to de LtcttagSo, Iotado na
Secretarla Muntcipal de Adrnlnlstragio, Planelamento e
Flnangas, desta prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.
Art. 2e A remutreragEo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 30 Esta portaria entra em vigor tra data da sua publicaqao,
com efeitos rctroativos a 04 de janeiro de 2021.
Art. 4e Revogam-se as disposig6es em contririo.
Publique-se. Registre-$e. Cumpra-se.
Coelho Neto/IvIA, 11 de jaueiro de 2021,.
BnrnoJoo6 Almeida e Sllv"a
Prefelto Muntcipal

Portarla ne O27l2O2l - CC
O Prefeito Mrrnicipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe s6o couferidas pelo art. 92, incisos
tO(V da Lei OrgAaica do Muuicipio.

. FSOLVE:
Art. 1o - Nomear o Sr. MARCUS VINICIUS SANTOS
RODRIGUES CARVALHO, inscrita no CPF sob o nc
039.475.593-64, para ocupar o Cargo de Provlmento om
Comlssio de Presldente Munlctpal da Comlssio
Permalente de Licltagio, lotada na Secretarla Municlpal
de Administragio, PlaneJamento e Flnanqas, desta
prefeitura municipal de Coelho Neto/IvIA.
Art. 2a A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aguela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria eutra em vigor na data da sua publicaqio,
com efeitos retroativos a 04 dejaueiro de 2021.
Art. 4a Revogam-se as disposig6es em contrdrio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 1l de janeiro de2O2l.
Bruno Jos6 Almetda e Silva
Prefelto Munlctpal

Portarla ne O28/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, Do uso de suas
atribuigdes legais, que lhe s6o couferidas pelo art. 92, incisos
)O(V da Lei Orgdnica do Municipio.
RESOLVE:
Art. 10 - Nomear o Sr. MAURICIO ROCIIA DAS CHAGAS,
inscrito no CPF sob o no 006.038.233-35, para ocupar o Cargo

de Provlmsnto om Comlssio ds Membro da Comlssio
Permanonte de Ltcitagio, lotado na Secretaria Municipal de
Administrag6o, Planejamento e Finangas, desta prefeitura
muuicipal de Coelho Neto/I,l{
Art. 20 A remuneraqio pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 30 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagio,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 2021.
Art. 4a Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de2O2l.
Brlno Josd Almetda e Sllva
Prefelto Municipal

Portarla ne O29/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA,

;
nb uso de suas

atribuiq6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, illcisos
)o(V da Lei OrgAnica do Municipio.
RESOLVE:
Art. 1A - NOMEAT O Sr. FRANCISCO EDiLSON OLNIEIRA DA
SILVA, inscrito no CPF sob o rg 004.153.993-19, para ocupar o
Cargo de Provlmento orn Comissio de Membro da
Comissio Permanente de Llcltagio, lotado ua Secretaria
Municipal de Administraqdo, Planejameoto e Finaugas, desta
prefeitura muuicipal de Coelho Neto/t"{A.
Art. 2a A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aguela estabelecida em lei.
Art. 30 Esta portaria eutra em vigor na data da sua publicagio,
com efeitos retroativos a O4 de janeiro de 2A2L.
Art. 4a Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de2A2t.
Bruno Jos6 Almeida e Sllya
Prefelto Munlclpal

Portarla ae O3O/2O21 - CC
0 Prefeito Muuicipal de Coelho Neto/MA, uo uso de suas
atribuiq6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, iucisos
)o(V da Lei Orgiiuica do Municipio.
RESOLVE:
Art. la - Nomear o Sr. GILMARIO DA SILVA CARDOSO,
iuscrito no CPF sob o nq 037.221.693-56, para ocupar o Cargo
de Provime[to em Comlssio de Membro da Comissio
Psrmaronto de Llcttagio, lotado na Secretaria Municipal de
Administraqdo, Plauejamento e Fiuangas, desta prefeitura
municipal de Coelho Neto/MA.
A$. 2a A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3a Esta portaria entra em vigor oa data da sua publicagSo,
com efeitos retrloativos a 04 de janeiro de 2O21.
Art. 4a Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Publigue-se, RegistrE-se. Cumpra-$e.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de2O21.
Bruno Joe6 Almeida e Silva
Prsfslto Muntctpal

Portarla ae O3U2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuiqdes legais, que lhe sio conferidas pelo art. 92, inciso
)o(V da Lei Orgduica do Municipio.
RESOLIIE:
Art. La - Nomear a Sra. LAIS MENDONQA BACELAR E
SILVA, inscrita uo CPF sob o ne 018.049.753-70, para ocupar o
Cargo de Prwlmento em Comtsseo de Assessora Espeetal
de Gestio e PlaneJamqnto, lotada Da Secretaria Municipal de
Satde, desta prefeitura municipsl de Coelho Neto/il,IA.
Art. 2e A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 30 Esta portaria etrtra ern vigor na data da sua publicaqEo,
com efeitos retroativos a O4 dejaneiro de 2021.
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TERMo DE coopERAQAo TECNICA No 001/z0zt

Disp6e Termo de Cooperuglo T6cnica que entre si

celebram o Municipio de Coelho Neto/MA e a Cdrnara
Municipal de Coelho Neto/MA

Considerando que a lei 680/201.7, autonza a Cimara N{unicipal de Coclhc''

Neto/NL\ :u'lizar a Comissio Permanente de licitacio, Pregoeiro e Equipe cle .\poio
do Poder Executivo N'Iunicipal;

que a lei 8.666/93, reEulamenta as aquisiq6es da

Considerando que a Lei Federal no 10.520/2002 instiruiu, no imbito da

Unii.o, Estados, Distrito Federal e \funicipios, modalidade de licitacao denominada
Prcgio, para -'\quisiqio de Bens e Sen.icos comuns;

Considerando a tegulamentagio da modalidade de licitacio denominada
Prcgi.o, por meio eletr6nico, com base no Decreto Federal t 10.024, de 20 de setembro
dc 2019;

Considetando o interesse da Cdman }{unicipal de Coelho Neto/NL\, que
necessita de estnrrura e pesso al para a reahzaqdo de procedimentos ]icitatorios;

Considerando que a Cooperagio mrirua enrre os 6rgios do l{unicipi<r
contribui para cficidncra da atuaqio estatal, bem como albergada peios principios que
rcscm a -\dministracio Priblica inseridos na Constiruicio Federal.

Rcssalta-se ainda que os Orgios Atlministrativos Coopetados der-em lcvat
em consideragio a economicidade de governztfiqa e a harmonia entre os po<ieres que
der-em sempre prez^r pelos principios da Legalidade, Impessoaliclade, \{orali<iacle,
Publicagi<-r e l-'li-ici6ncL^ para reahzacdo de uma boa gestio administratir.a.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA com scde

na Praca Gefulio largas, s/n", CenUo, Coelho Neto - N[\, inscrito no CNPJ no

05.28i.738/0001-98, neste aro representado por seu Prefeito Sr. Brtrno Jos6 Almeida

e Silva, casado, inscrito no CPF n" 421,.293.833-15, portador do RG n" 04417509293,

com endereqo na Rua Nossa Senhora Santana, bairro Santana, CEP: 65620-000, Coelho

NEIO _ NL\, C A CAMARA MTINICIPAL DE VEREADORES DE COELHO

NETO-Md inscrita no CNPJ n" 06.779.540/0001-00, localizada na Rua Rio Branco.

s/n", neste ato pof seu Presidente Sr. Rafael Oliveira Ctuz, casado, agente polifico'

portador da C6dula de Identidade RG n" 2.30L287 SSP/PI, inscrito no CI']F/NIF

034.073.363-22,resid,ente e domicfiado na Rua 13 de maio, barrro centro, Coelho Neto-

NL\, ajustarn entfe si o presente Termo de CooperaEioT6.cnica, mediaflte as seguintes

cliusulas e condigdes:

1. CIAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constirui obietivo deste Termo de

Cooperaqao T6cnica o apoio t6cnico operacional i Cimara Nlunicipal de Coelho

Neto/IL\ na rcaltzagio de licitaqdes, em qualquer uma das suas modalidades preristas

nas leis 8.666/1993, 10.520/2002, Decreto Federal rf 1,0.024 e alteraqdes posteriorcs,

por interm6dio da cornissio perrnanente da licitaqi.o do lrlunicipio de Coelho

Neto/\L\, constituida do presidente, pregoeiro e equipe de apoio a ser designado

atrav6s de portaria, p^r^ condugio das licitagdes a serem rcahzadas pela Cdman

Nlunicipal de Coelho Neto/i\L\, sempre que hou'n'er necessidade, mediante solicitaqao

do presidente do iegrslatiro, cumprindo todas as exigdncias da Lei Orginica e as

rcsoluc6es do'Inbunal de Contas da Uniio e do Estado do Nfaranhdo e demais normas

arinentes ao objeto.

$1o - No cumprimento do presente instrumento, a CPL, Pregoeiro e Equipe de -\poio
adotario a mesma postura necess6ria para seu trabaiho, de forma independente e sem

r-inculacio is pessoas, respeitando, sob pena de responsabilidade, aos principios da

Publicidade, N{oraiidade, Eficidncia e os demais principios que norteiam 
^

administracio, respondendo seus membros por faitas que r.ierem apntTcar no exercicio
dc stras atribuictles.

$2o -Na rcahzacdo das l-icitacdes de interesse da Cdmara Nlunicipal, dever6 ser utilizada

as dotacdcs orqamentatias do poder legislativo, sendo obrigatorio que os atestados e

declaragdes contibeis sejam emitidos e sob inteira responsabilidade do Setor Contibil

Praga Getrilio Vargas, S/N, Centro. Fone: 1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98
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da Cimara \Iunicipal de Vereadores, respeitando-se semPre o principio da isonomia e

independdncia dos poderes, cabendo neste passo ao Presidente da Cdmara o

desempenho de autoridade superior e CPL, cabendo a este a decisio final sobre os temas

ler-ados a seu conhecimento ou decisi.o, incluindo-se homologgdo e adiudicaqio de

resuitados em sede de quaiquer modalidade de licitaqio.

CL(USULA SEGUNDA: Para a execugio deste teffno de Cooperaqio'1'6cnica a

Cimaru Nlunicipal de Coeiho Neto/lll\ arczrS. com os custos relativos i. rciltzaqao de

cada um dos procedimentos licitatorios que se {rzeremnecess6rios, como as publicaqdes

dc editais, resultados e extratos de contratos.

CLAUSULA TERCEIRA O presente instrumento 6 tirmado com autonzaqdo

Iegislariva e com base na consulta junto ao Tribunal de Contas do estado do N{aranhio

GCL,/IL\ 2693/2015), sendo defesa a uthzaqdo de dotagdes orqamentarias do Poder

E,xecurivo em qualquer licitaEio processada por autonzaqdo da Cimata N{unicipal dc

\-creadores.

crAusur-A QUARTA - DAS OBRTGAQoES

3.lDa Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA:
3.l..1Disponibilizar Comissio de Licitaqio, Pregoeiro, e sua equipe de Apoio,

necessirios para a realtzacdo dos procedimentos licitat6rios, lancados pela Cimara
Ilunicipal de Coelho Neto/NIA;

3.l.2Encaminhar a Cirnara \{unicipal de Coelho Neto/\,L\, por inrermddio
do prcsidente da Comissio de Licitacio e Pregoeiro, todos os pedidos de
esclarecimefltos e impugnaqdes 

^o 
Edital per.:^ apreciagio e decisio pelo setor

respons6.r.el junto i, Cdmara Nlunicipal de Coeiho Neto/NL\:

3.2Da Cdrnaru Municipal de Coelho Neto/MA
3.Z.llnforrr, r a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/N[\ sobre a intenci.o

,Je rcahzar procedimento licitat6rio nos teffnos de cooperaqio t6cnica.
3.2.2 ResponsabTltzar corn os gastos para ^ execugio do procedirnentc>

licitat5rio no que se refere ao uso material de expediente inserido i Cliusuia Segunda
deste'fermo de Cooperagi.o t6cnica assim que se findar o procedimento licitatorio, caso
neccssario;

'-7 _.v-'
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3.2.3 Arcar com quaisquer 6nus pecuniirios decorrentes da execucio deste

teffno de cooperagio t6cnica.

CLAUSULA QUINTA - DA YIGENCIA: O prazo para vig€ncia do presente teffno

de cooperaqio t6cnica inicia-se na data da assinatura do teffno e finda-se com a criagao

da Comissdo Permanente de Licitaqi.o no Poder Legrslativo, conforme determina o -\rt.

51 da L.ei8.666/1993.

C1AUSULA SEXTA - DA PUBLICAQAO: A publicaqio do extrato deste termo de

Cooperaqio T6cnica, que 6 condigio indispensdvel p^ra a sua efrcicia, ser6

p rovidenc iadz p ela Cdman Ntunicip al de Co eiho N eto / N'L\.

CIAUSULA SETIMA - DA RENUNCIAt Este Termo de Cooperagio T6cnica

poderd ser renunciado, automaticamente, pela supen-eni6ncia de norrna legai ou evento

que o rome material ou formalmente inexequfvei, e por r.ontade das partes, bastando

par^ tanro a notificacio pr6r"ia de trinta dias, e desde que nio haia nenhum

procedimento licitat6rio em curso.

Pafirgrafo Unico: Na hipotese de denuncia no decorrer de procedimento licitat(>rio, a

dcnrincia surtiri efcitos tio logo seja finalizado o processo [citat6rio.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO: As partes eiegem o foro da Comarca de Coelho

Ncto/\L\ como competente para dirimir quaisquet drir.idas oriundas do presentc
'fermo de Cooperugdo f'6cnica, como renrincia expressa de qualquer outro, por mais

pni-ilegrado que seia.

Para validade do que pelas partes foi pactuado, tbrma-se este instrumento em duas r-ias

de igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surre

seus et-eitos jurfdicos e legais.

Coelho Neto/NI.\, 13 de janeiro de 2021,

,&,*^
L/'

Silva Oliveira Cruz
Iunicipal Presidente da Cimara .\Iunicipal
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