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52o -Na realizaqdo das licitag6es de interesse da Cimara

iflrni.iput, cleveia ser utilizada as dotaq6es orqamentarias do

poder Iegislativo, sendo obrigat6rio que os atestados e

i".i".uqi". cout6beis sejam emitidos e sob iuteira

."tp""t.liftaade do Setor Cont6bil da CAmara Municipal de

il;-";;;.;t, respeitaudo-se senpre o principio da isouomia e

*J"pJCr"ta dts poderes, cabendo neste passo ao Presideute

da Cdn:ara o desempeuho de autoridade superior d CPL'

""U"oao 
a este a decisdo fiual sobre os tellas levados a seu

"onfr".i*"oto 
ou decis5o, incluindo-se homologag6o e

"ai"ai""sa" 
de resultados em sede de qualquer modalldade de

licitaqdo.

CLAUSULASEGUNDA:Paraaexecuqdodesteterrnode
ioop".uqao T6cuica a Cdmara Muuicipal de Coelho Neto/MA

arcar6comoscustosrelativosirrealizaEiodecadaumdos
pir""at*""bs licitat6rios que se fizerem necess6rios' como as

i,rUti"uqO"s de editais, resultados e extratos de contratos'

CLAUSLTLATERCEIRA:opreserrteinstrumeuto6firmado
com autorizaE6o legislativa e com base na consulta juDto ao

' bunal de Contas do estado do Maranhdo (TCE/MA

\r9312015), seudo defesa a utilizaqdo de dotaq6es
-rgameutarias do Poder Executivo em qualquer licitagSo

processada por autorizagSo da Ciurara Municipal de

Vereadores.

CLAUSL'I-A QUARTA - DAS OBRIGA.COES

3.1 Da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/lvlA:

3.l.L Disponibilizar Comiss6o de Licitaqdo' Pregoeiro' e sua

equipe de Apoio, tecess6rios para a realizaqSo dos

p.-o"Jai*""aos licitatonos, iaugados pela Cdmara Nfunicipal de

Coeiho NetolMA;
3.1.2 Eacaminhar a C6nara Municipal de Coelho Neto/MA' por

interm6dio do presidente da Comissio de Licitaqdo e Pregoeiro'

todos os pedidos de esclarecimeutos e impuguag6es ao Editai

para aprlciaqso e decisdo pelo setor respons6vel juuto i
Cimara Municipal de Coelho Neto/I{A:

3.2 Da Cirnara Municipal de Coelho Neto/MA:
3.2.1 Informar a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

sobreaintengdoderealizarprocedimeutolicitat6rionostermos
' - cooperagSo t6crrica.

r ..2 Responsabilizar com os gastos Para a execuqdo do

iro""ar-"oto licitat6rio no que se refere ao uso material de

expediente inserido d CI6usuIa Seguuda deste Termo de

Cooperag6o t6cnica assim que se fiudar o procedimento
licitat6rio, caso necessdrio;
3.2.3 Arcar coul cluaisquer 6nus pecunidrios decorrentes da

execugSo deste termo de cooperaqdo t6cuica'

CLAUSL'I,A QUINTA. DA \,IGENCIA: O PTAZO PATA VigCOCiA

do preseute termo de cooperag6o t6cnica inicia-se ua data da

urrlrrut.,.u do termo e finda-se com a criagdo da ComissSo

Permaue[te de Licitaqdo no Poder Legislativo, conforme
determina o Art. 51 da Lei 8.666/1993.

cLAusuLA sExTA - D-A PUBLICACAO: A publicagio do

extrato deste ternro de Cooperag6o T6cnica, que 6 condig6o

indispens6vei para a sua efic6cia, ser6 providenciada pela

Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA'

CLAUSULA SETIMA - DA RENUNCIA: ESIE TETTUO dE

Cooperag6o T6cnica poder6 ser renunciado, automaticamente'
pela superveoiAucia de norma legal ou eveuto que o torne
materiai ou formalmente inexequivel, e por vontade das partes'

bastando para taoto a ootificagio pr6via de triDta dias, e desde

gue ndo haja treuhum procedimento licitat6rio em curso'

Parigrafo Unico: Na hip6tese de denirucia.no decorrer de

pr"*-Ai*""r. Iicitat6rio, a deuritlcia surtir6 efeitos t6o logo seja

fioutlr"do o processo licitat6rio'

CL{USLILA OITAVA - DO FORO: As partes elegem o foro da

io-u..u de Coelho Neto/MA como competente para dirimir

;;;-q"; dirvidas onundas do presente Termo de CooperaEdo

T6clica,colllorel}unclaexpressarlequaiqueroutro,pormais
privilegiado que seja'

Para validade do que pelas partes foi pactuado' forma-se este

instrume[toemduasvrasdaigualteoreforma,rrapresenqade
duas testemunbas abaixo assinaclas, para que surte seus efeitos

juridicos e legais.

Coelho NetoiMA, L3 de janeiro de 2O2L'

Bruno Jos6 Almeida e Silva Rafael Oliveira Cruz

p."f"ito- lfr,nicipal Presidente da C6mara Municipal

Testemunhas:

\w
CPF

CPF

PRTFEITLTRA. MLTNICIP.q,L DE ESTREITO

RETrF.ICACIo,{ERRATA 5o 63,'202 1

RETIFICAQAO/ERRATA NS O3/2 02 1

Na Portaria Na 065/2021, qne nomeia LUCAS VINICIUS
GOMES DA SILVA BRITO, onde l6-se: " Diretor de

Departameuto Fotogr6fico ", Substitui-se pelo termo " Diretor
de departanrento ".

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO ML]NICIPAL DE ESTREITO,
ESTADO DO MARANHAO, EM 18 DE JANEIRO DE 2021.

LEOARREN TIJ:LIO DE SOUSA CLT}iHA
Prefeito MuuiciPal

Ciente em I I

Publicado por: sAML|ELJONATIIAI\ DE LIMA BASIOS

Cdiigo id entifi cad or: ahf6b2be 1 28bfff4 c80680b6067 9 5994

Publicado por: PAUL) R1BERTO DE LIP-4 DANDA

C 6di go id entificad or: 9 37 74bf4fc7 72bebb7 a3f4befbba 1 6f1

ERR{T.{ Na o1/"o21

RETIFICACAOiERRATA NA O 1/202 1

Na Portaria Ns 025/2021, que nomeia CHIRI-AI\IE CARVALHO

DOS SANTOS, oude 16-se: "Assessora Juridica do CREAS -
CENTRO DE REFERENCA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA

SOCIAL ", Substitui-se pelo teruro " Procurador - Chefe de

Procuradoria EsPeciaiizada ".
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se'

CA TUTTT DO PREFEITO MT.INICIPAL DE ESTRETTO,
ESTADO DO MARANHAO, EM 15 DE JANEIRO DE 2021.
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XII- llm profissionat da rede municipal de satde;
XIII - Representante das lgrejas;
XIV - RePresentante do Comdtrto Local;
W - Representante dos Sewidotes Ptibllcos'
fut. 2e Este Decreto eutra em vigor ua data de sua publicag6o'

.Art. 3e Revogam-se as disposig6es em coutrario'
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se'
Coellro Neto-IlA, 18 de jaueiro de 2027 '

BRUhIOJOSE lrprrtoe E srL\A
Prefeito de Coelho Neto

Portaria nc O78|2O2L - CC

Nomeia membros do Comit6 Municipal de Prevengio e

Combate ir CO\rtD-lg de Coelho Neto-MA e di outras
provid6ncias.
b Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, Eo uso de suas

atribuig6es legais, que Ihe sio conferidas pelo art' 92, iucisos

XXIV e XXV da Lei Orgdnica do lr{uuicipio e cousiderando o

disposto rro art 2e do Decreto nq 005/2021.
RESOLIE:
Art. 1s - Nomear os membros do Comitd lvluuicipal de

PrevenEio e Combate d Covid-19, confonne composigdo abaixo:
Prefeito Municiqal;

Y{uno Josd Almeida e Silva
II - Presidente da CAmara Munictpal;
Rafael Oliveira Ctaz
III - Chefe da Cosa Civil;
Mafia das Gragas Souza Moura Filha
iV - Secretdria MuniciPal de Saide;
Josely Maria Silva Almeida
V - Secretdria Municipal de Assisf€ncio Social e Cidadania;
Mirian Andrade dos Santos
VI - SecretArio lfunicipal de Comuniccgdo;
Samuel Jonathan de Lima Bastos
',t'ii - Secretdrio Municipai de Planejamento, Administragdo e

Finangas;
Sdrgio Ricordo Wana Bastos
WII - Chefe de Coordenadoria Especial de VigilAncia SanitAria
e Ambiental;
Cassiane Stlva do Nascimento
tu*- Comandante da Policia lrfilitar;
Paulo Jomerson de Oliveiro Campos
X - Delegado da Policia Civtl;
Iuldrcio Mendes Silveira
'-- - tlm membro do Conselho Llunicipal de Saide;

\-/ncisco Claudia Lima Amorim
XII- Unt profissional da rede municipal de solde;
Mitchelle Callomine Alves Pereira
XJII - Representonte das lgrejas;
Mohabe dos Santos Branco
XN- - Representante do Comdrcio Local;
Jeziel Marques da Silva
XV - Representante dos Sentidores Piblicos.
Oberda-n Lopes de Oliveira
Aft. 2a Esta portaria eDtra em !'igor ua data da sua publicagao.
Aft- 3a Revogam-se as disposiq6es em cotrtriirio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Netoil\'IA, L8 de janeiro de 2021.
BRLn'iOJOSE ALMEIDA E SILIA
Prefeito de Coelho Neto

TERMO DE COOPERAqAO TECNTCA N' OO!/2O21

Disp6e Termo de Cooperagio T6cnica que entre si
celebram o Municipio de Coelho Neto/MA e a CAmara
Nlunicipal de Coelho NetoMA

Considerando que a Lei 680/2017, autoriza a CAmara
Muricipal de Coelho Neto/MA utilizar a ComissSo Permaueute
de licitagdo, Pregoeiro e Equipe de .A,poio do Poder Executivo

Muuicipal;

Considerando que a Lei 8.666/93, regulameuta as

da Administraqdo Publica;

2,7-

Considerando que a Lei Federal t" t0-52A12002 rlo

ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Nlunicipios,

modalidade de licita96o
Beus e Servigos comunsi

denominada Preg6o, para Aquisig6o de

Considerando a regulamentaqao da modalidade de licitaqdo

denomiuada Preg6o, por meio eletr6nico, com base no Decreto

Federai u 10.024, de 20 de setembro de 2019;

Considerando o interesse da Cdmara Muuicipal de Coelho

Neto/MA, que necessita de estrutura e pessoal para a

realizaqdo de procedimetrtos licitat6rios;

Considerando que a Cooperaqdo mritua eiltre os 6rgdos do

Municipio contribui para efici6ncia da atuaq6o estatal, bem

.o*o 
"lbutgada 

pelos priucipios que regem a '{dmiuistraqdo
Pribiica iuseridos oa Coustituig6o Federal.

Ressalta-se ainda que os Org6os Administrativos Cooperados

devem levar em consideraqao a ecouomicidade de goverEanqa e

a harmonia entre os poderes que devem sempre prezar pelos

principios da Legalidade, Impessoalidade, lvloraiidade,
Publicagio e Eficidncia para realizag6o de uma boa gestdo

administrativa.

A PREFEITTTRA MLINICIPAL DE COELHO NETO/I{-{, com

sede na Praqa Getulio \iargas, s/ns, Centro, Coelho Neto - N{A,

inscrito no CNPJ n" 05.281'738/0001-98, neste ato
represeutado por seu Prefeito Sr. Bruno Jos6 Almeida e

Silva, casado, inscrito no CPF nc 42L.293.833-15, porlador do
RG no 04417509293, com euderego na Rua Nossa Senhora
Santana, bairro Santaua, CEP: 65620-000, Coelho Neto - IvL\, e
A CATVT.{RI MUNICIP.{I DE \/ERE,ADORES DE COELHO
NETO-MA, iuscrita uo CNPJ uo 06.779.540/0001-00, Iocalizada
ua Rua Rio Branco, s/na, neste ato por seu Presideute Sr.
Rafael Oliveira Cruz, casado, agente politico, portador da
C6dula de Identidade RG ue 2.301.287 SSP/PI, iuscrito no
CPFiMF 034.073.363-22, residente e domiciliado na Rua 13 de
maio, bairro centro, Coelho Neto-MA, ajustam entre si o

preseute Termo de Cooperagdo T6cuica, mediante as seg-ui[tes
cldusulas e condiq6es:

1. CLAUSULA PRII\IEIRA - DO OBJETO: CONStitUi ObJCtiVO

deste Termo de CooperaqSo T6cuica o apoio t6cnico operacioual
h Cdmara Municipal de Coelho Neto/lv{A na reaiizagio de
licitag6es, em qualquer uma das suas modalidades previstas uas
leis 8.6661L993, LA.52012002, Decreto Federal ns 10.024 e
alteraq6es posteriores, por iuterm6dio da comissio permaneute
da licrtaESo do Municipio de Coelho NetoiMA, constituida do
presidente, pregoeiro e equipe de apoio a ser designado atrav6s
de portaria, para conduqdo das licitag6es a serem realizadas
pela Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA, sempre que houver
necessidade, mediante solicitagio do presidente do legislativo,
cumpnndo todas as exigEncias da Lei Orgdnica e as resoluE6es
do Tribunal de Contas da Urriio e do Estado do Maranhdo e
demais uorrnas atinentes ao objeto.

51' - No cumprimeilto do preseute instrumento, a CPL,
Pregoeiro e Equipe de Apoio adotardo a mesrna postura
necessdria para seu trabalho, de forma independente e setn
vinculagdo ds pessoas, respeitaudo, sob pena de
respousabilidade, aos principios da Publicidade, Moralidade,
Efici6ncia e os demais principios que norteiam a administragao,
respondeudo seus membros por faltas que vierem a praticar rro
exercicio de suas atribuic6es.



Yr

f,tr tf iiil'Nltipros **ffi+{JiSr.

V) Comprovaute de CNPJ.
Art. 7s - Ap6s apresertagdo da referida documentagdo, e

estaodo apta a empresa a contratar com o poder priblico,
devera? ser elaborado cootrato de prestagio de servigos entre
as partes, devendo os autos ser encaminhados a Assessoria
Juridica para elaboragSo do parecer competente.
Art. 8e - Ap6s parecer da procuradoria favor6vel a contratag6o,
o procedimento devera? ser eucaminhado a respectiva
Secretaria para autorizag6o e posterior homologagdo da
contrataqS.o direta da empresa que apresentou o menor prego.
Art. 9e - -{p6s homologag6o, o Prefeito devera? adjudicar a
referida coutratageo, bem como ratifica?-la.
Art. L0 - Por ultimo se16? assiuado peio Secret6rio,
conjuntamente com empresa contratada, o termo de ordem de
fornecioleDto, devendo a partir de este ato ser efetivamente
eutregues os objetos da contrataqao por dispeusa de licitagdo.
Art. L1 - C presente decreto entra em vigor ua data de sua
publicaq6o, revogando-se as disposigdes em contrdrio.
Pubiigue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho NetoALA, 1. 1 de janeiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
prefeito !![rrni6ipal

reto ns OO4l2O2t - CC
Hp6e sobre a Exoneragio dos Senddores dos Cargos de
provimento em Comissio, Fung6es Gratificadas e
Sernidores Contratados temporariame[te e d6 outras
provid6ncias.
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, uo uso de suas
atribuiq6es legais, gue lhe s5.o conferidas pelo art. 92, iuciso
)O(V da Lei Org6uica do Muuicipio
CONSIDERANDO a grave violaqdo de diversos principios
coDstitucionais, em especial os da legalidade e morali<iade,
previstos ro art. 37 da Cotrstituigdo Federal;
COIfSIDERA,NDO que a investidura em cargo ou emprego
priblico depende de aprovagio previa em coocurso ptblico de
provas ou de provas e titulos, de acordo com a aatureza e a
courplexidade do cargo ou emprego, rra forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeag6es para cargo em comissdo declarado
erl lei de livre nomeagdo e exoueragdo, uos terr[os do iuciso II
do artigo 37 da Constituigdo Federal de 1988;
CONSIDERAIiDO, mais, o limite de gastos com pessoal, como
percentual das receitas, para os tr6s Poderes da Uuido, dos
Estados, cio Distrito Federal e dos Municipios;
DFCRETA:
-j le - Ficam exonerados todos os serrridores do municipio de
ttrno Neto/MA, coutratados em desacordo com o art. 37, U,
cla CF, ressalvadas as co[tratag6es realizadas mediante teste
seletivo simplificado, nos termos da lei.
-{rt. 2e - Ficam exouerados todos os servidores ocnpantes de
Cargos de Provimeuto em Comissdo e fung6es gratificadas do
lr{unicipio de Coelho Neto/MA, da administragdo direta e
iudireta.
Art. 3e - O presente decreto entra em vigor na data de sua
pubiicaqdo, revogaudo-se as disposiq6es em contr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, t 1 de janeiro de 2O2l .

Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito M 'nrcipal

Docreto Ee OO5/2O21 - CC
Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio para proceder com a
realizagio dos processos licitat6rios na modalidade
PREGA?O e da? outras provid6ncias.
O Prefeito Municipal de Coellio Neto/MA, no uso de suas
atribuic6es legais, que ihe sio conferidas pelo art. 92, inciso
XXV da Lei Orgdnica do Ir{unicipio, e aioda tendo em vista o
disposto uo artigo 3, inciso IV da Lei federal no 10.520102, e o
artigo 51 da Lei Federal no 8.666/93;
CONSIDERANDO a adoqdo, por esre 6rgao, da modalidade cie

licitagdo denomiuada Preg6o, com base na Lei
10.520, de 17 dejulho de 2002;

rederTlrfr-v

CONSIDERANDO a regulamentaqao da modalidade de
denomiuada Preg6o, por meio eletrOnico, com base oo
Federal n L0.024, de 20 de setembro de 2019;
CONSIDERANDO ainda a necessldade de observar os

da fase introdut5ria da modalidade Preg6o, deutre
Domeagao do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, couforme
disp6e o artigo 3, iuciso IV da Lei Federal ro 70.520120A2;
DECRETA:
Art. 1e - Fica desigrrado a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO
MARQUES, para exercer o cargo de Pregoeiro Municipal,
iotado ua Secretaria Municipal de Administragio,
Planejarnento e Finangas.
Art. 2s - Ficam designados os servidores MAURICIO ROCHA
DAS CTIAGAS, FRANCISCO EDILSOI\I OLII/EIRA DA STLVA
e GILM..\RfO DA SILVA CARDOSO, para compor a Equipe de
Apoio, que prestara? a uecessdria assist6ncia ao Pregoeiro.
Art. 3s - As atribuig6es do Pregoeiro e de sua Equipe de .Apoio,
de[tre outras estabelecidas na LegislaqEo em vigor, ser6o:
I - o credenciamento dos interessados;
II - o recebimento dos envelopes das propostas de preqos e da
documeutag6o de habilitag6o;
III - o exame da documentaq6o coustante nos eavelopes e a
classifi caqio dos propouentes;
IV - a coudugdo dos procedimentos reiativos aos lances e a?
escolha da melhor proposta ou do lance de menor preqo;
V - a adjudicagio da proposta mais vantajosa, em que uao
houver recurso administrativo;
\{I - a elaboraEao de ata;
MI - a condugao dos trabalhos da equipe de apoio;
MII - o recebimento, o exaue e a decisSo sobre recursos; e
IX - o encaminhamento do processo devidamente instruido,
ap6s a adjudicagao, a? autoridade superior, visando a?
homoiogagdo e a contratagao.
Art. 4s - Todos os trabalhos do Pregoeiro deverEo ser
registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no
setor competente.
Art. 5e - Quando necess6rio o Pregoeiro podere? requerer
funcion6rios ou informaq6es de qualquer setor da prefeitura
Municipal de Coelho Neto, Marauhdo, para garautir o fiel
desenvolvimento dos procedimentos.
Art. 6e - Fica assegurado ao pregoeiro a faculdade de convocar
t6cnicos, para assessoramento eiou emissSo de pareceres em
assuntos especificos.
Art. 7s - 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 no 1.0.520, de 17 de julho de 2002, e
subsicliariamente as oormas da Lei Federal no 8.666 de L2 de
junho de L993.
.Art. 8e - Esta portaria etrtra emyigor na data da sua publicagao,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, revogando-se
as disposig6es aBteriores.
Coellro NetoiMA, 1.1 de janeiro de 2027.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Decreto no OO6/2O21 - CC
Constitui Comissio Permanente de licitagio para
proceder com a realizagio dos procedimentos
Admlnlstrativos para compras de bens e senrigos para uso
desta Frefeitura Municipal.
O Prefeito Muuicipai de Coeiho Neto/MA, llo uso de suas
atribuiq6es legais, que lhe sio couferidas pelo art. 92, inciso
-Eil'da Lei OrgAnica do Municipio, teDdo em vista o drsposto no
artigo 51 da I ei Federal uo 8.666/93.
DECRETA:
.{rt. 1a - Fica constituida ComissSo Permanente de LicitagSo
composta dos seguintes serv-idores, para sob a presid6ncia do
primeiro, procederern com a realizagdo dos Processos

I



I
iriAEll :Jif,AI
DOS MUNtCtPtos

Adrninistrativos destiuados a? contratagio de obras, compras
de bens e servigos.
Presidente MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES
C.ARVALHO
Primeiro Membro Titular MAL,'RICIO ROCILq. DAS CIIAGAS
Segundo lulembro Titular FRANCISCO EDiLSON OLMIRA
DA SILVA
Terceiro Membro Titular GILMARIO DA SILVA CARDOSO
Art. 2e - Fica detenninado gue na aus6ncia justificada do
Presidente desta Comissdo, o primeiro membro titular poder6?
substitui?-lo automaticameDte.
Ad. 3e - Esta portaria entra eE vigor na data da sua publicag6o,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2A2t, revogando-se
as disposiq6es aDteriores.
Coelho Neto/MA, L1de janeiro de2O2l.
Bruno Jos6 .Almeida e Silva
Prefeito Municipal

PORT.q,RI.C.S

Portaria ns 02612021 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, uo uso de suas
atr:ibui96es legais, que lhe sio conferidas pelo art. 92, incisos

r da Lei Orgdnica do Municipio.
\sSOL t,
Art. Le - Nomear a Sra. MARIA DAS DORES IIACEDO
DIARQUES, iascrita no CPF sob o ns 006.861.593-06, para
ocupar o Cargo de Provimento em Comissio de Pregoeiro
1q 'ni6ipal da Com.issSo Pennanente de Licitagio, lotado ua
Secretarla Municipal de Admiaistragao, Planejemento e
Finangas, desta prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.
Art. 2e A remuDeraqdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor tra data da sua publicaqio,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 202j..
Art. 4s Revogam-5s as disposig6es em cotrtrario.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
prefeito M .nicipal

Portaria ne O27l2O2l - CC
C Prefeito Municipal de Coelho Neto/lvlA, uo uso de suas
atribuig6es legais, gue lhe s6o coufericlas pelo art. 92, incisos
lOft-da Lei Orgdnica do Muuicipio.. OL!E:
.\7 1a - Nomear o Sr. MARCUS VINICIUS SANTOS
RODRIGUES CARVALHO, inscrita uo CpF sob o ua
C39.475.593-64, para ocupar o Cargo de provimento em
Comissio de Presidente Municipal da Comissio
Pennanente de Licitagio, lotada na Secretaria Municipal
de AdministragSo, PlaneJamento e Finangas, desta
prefeitura muuicipal de Coetho Nero/MA.
Art. 2a A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo serd
aquela estabelecida em lei.
Art- 3e Esta portaria eDtra ern t,igor na data da sua publicag6o,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 202j..
A-rt. 4a Revogam-se as disposig6es em coDtr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, L 1. de janeiro de 2AZl.
BrunoJos6 Al[reida e Silva
Prefelto Municipal

Portaria nq O28/2O21 - CC
O Prefeito Muaicipal de Coelho Neto/MA, uo uso de suas
atribuigOes legais, que lhe sdo conferidas pelo art. 92, incisos
)Q(V da Lei Orgdnica do Muuicipio.
RESOL}E:
Art. i.e - Nomear o Sr. MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS,
iuscrito no CPF sob o na 006.038.233-35, para ocupar o Cargo

de Provimento em Comissio de Membro da Comissio
Permanente de Licitag6o, lotado na Secretaria Municipal de
Administraq6o, Plauejameato e Finanqas, desta prefeitura
muuicipal de Coelho Neto/MA.
-A.rt. 20 A remuneraEio pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor na data da sua publicaEdo,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021. ---Art. 4q Revogam-se as disposig5es em cotrtrerio. (7 '
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 1L de janeiro de 2A2l
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

PortariaffO29l2O2l-CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuiq6es legais, que lhe s6o conferidas peio art. 92, incisos
)o(V da Lei Orgdnica do Municipio.
RESOL1T:
Art. ].S - Nomear o Sr. FRANCISCO EDiLSON OLI\,TIRA DA
SILVA, inscrito uo CPF sob o uq 004.153.993-19, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comissio de Membro da
Comissio Permanente de Licitagio, lotado Da Secretaria
Muaicipal de Adninistragao, PlarejameDto e Finanqas, desta
prefeitura ruuuicipal de Coelho Neto/l'[A.
Art. 2s A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo serd
aquela estabelecida em lei.
.Art. 3e Esta portaria entra em vigor na data da sua publicaqio,
com efeitos retroativos a 04 dejaoeiro de 2A21,.
Art. 4s Revogam-se as disposiq6es em contr6rio.
Publigue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/lvfA, 1.1 de jaueiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Si}ya
Prefeito Municipal

Portaria ng O3O/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sio cor:feridas pelo art. g2, iucisos
)Q(V da Lei Organica do Municipio.
RESOLIE:
Art. 1a - Nomear o Sr. GILMARIO DA SILVA CARDOSO,
iuscrito no CPF sob o nq O37.221,.693-56, para ocupar o Cargo
de Provimento em Comiss6o de Membro da Comissio
Permanente de Licitagio, lotado ua Secretaria Municipal de
Administraqao, Plauejamento e Fiuangas, desta prefeitura
municipal de Coelho Neto/MA.
.Art. 2a A remuneragSo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
-Art. 3s Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagdo,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 2021.
Art. 40 Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Publigue-se. Registre-se. Cunrpra-se.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria ns O3L/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho NetolMA, no uso de suas
atribuiq6es legais, que lhe sdo couferidas pelo art. 92, inciso
I)(V da Lei OrgAnica do Municipio.
RESOL\TE:
.{rt. 1e - Nomear a Sra. LAIS MENDONq,q. BACELAR E
SILVA" inscrita no CPF sob o ua 018.0.49.753-70, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comissio de Assessora Especial
de Gestio e Plallejamento, lotada na Secretaria Municipal de
Satde, desta prefeitura municipal de Coelho NetoMA.
Art. 2e .A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 30 Esta portaria entra em vigor ra data da sua publicaqdo,
com efeitos retroativos a 04 dejatreto de 2021.


