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!J Comprovaute de CNPJ.
Art. 7e - Ap6s apresentagao da referida documentagdo, e

estando apta a empresa a contratar com o poder priblico,
devera? ser elaborado contrato de prestagSo de serviqos entre
as partes, devendo os autos ser etrcaminhados a Assessoria
Juridica para elaboragdo do parecer competente.
Art. 8a - Ap6s parecer da procuradoria favor6vel a coatrataq6o,
o procedimento devera? ser eucaminhado a respectiva
Secretaria para autorizaqdo e posterior homologaq6o da
contratagao direta da empresa gue apresetrtou o menor preqo.
Art. 9s - -Ap6s homologag6o, o Prefdito devera? adjudicar a
referida coutratageo, bem como ratifica?-la.
Art. 10 - Por tltimo se16? assiuado pelo Secret6rio,
conjuntamente com empresa contratada, o termo de ordem de
fornecimento, deveodo a partir de este ato ser efetivamente
eutreglies os objetos da coutratagdo por dispeusa de licitagdo.
Art. L1 - O preseote decreto entra em vigor ua data de sua
publicagio, rer.ogando-se as disposigdes em coutr6rio.
Priblique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/NI-A, L 1 de jaueiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

.' reto ns OO4/2O21 - CC
b<f6e sobre a F,roneragio dos Sen'idores dos Cargos de
provimento em Comissio, Funq6es Gratificadas e
Servidores Contratados temporariameDte e d6 outras
provid6ncias.
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, Do uso de suas
atribuig6es iegais, gue lhe s6o conferidas pelo art. 92, inciso
)OCV da Lei OrgAnica do Muuicipio.
CONSIDERANDO a grave violagdo de diversos principios
constitucionais, em especial os da legalidade e moralidade,
previstos no art. 37 da Cotrstituigdo Federal;
CONSIDERANDO que a iovestidura em cargo ou emprego
priblico depende de aprovagdo pr6via em concurso ptiblico de
provas ou de provas e titulos, de acordo com a natureza e a
courplexidade do cargo ou emprego, rra forma prevista em lei,
ressalvadas as uomeag6es para cargo em comissdo declarado
em lei de livre nomeagdo e exoueraq6o, nos termos do iuciso II
do artigo 37 da ConstituigSo Federal de 1988;
CONSIDEBAI{DO, mais, o limite de gastos com pessoal, como
perceotual das receitas, para os tr6s poderes da Li[ieo, dos
E-qtados, do Distrito Federal e dos Muuicipios;
DECRETA:
.r 1.e - Ficam exonerados todos os servidores do municipio de
\-aro NetoilvlA, contratados em desacordo com o art. 37, lI,
da CF, ressalvadas as co[trataq6es realizadas mediante teste
seletivo simplificado, nos termos da lei.
-{rt, 2e - Ficam exouerados todos os servidores ocupantes de
Cargos de Pror.imeuto em Cornissao e fung6es gratificadas do
Municipio de Coelho Neto/MA, da administraqao direta e
iudireta.
Art. 3s - O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicaqio, revogando-se as disposiq6es em coutr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coeiho Neto/MA, 11 de janeiro de 2A21.
Bruno Josri Almeida e Silv'a
Prefeito M 'nicipal

Dccreto ao 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 Coelho Neto/Ir{A, tlo llso de suas
atribuiq6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, irrciso
XX\r da Lei OrgAnica do lvlunicipio, e aiuda tendo em vista o
disposto uo artigo 3, inciso IV da Lei federal uo 10.520102, e o
artigo 51 da Lei Federal no 8.666/93;
CONSIDERANDO a adoESo, por este 6rgio, da modalidade de

licitag6o derorniuada Pregdo, com base ua Lei Federal n
10.520, de L7 dejulho de 2002;
CONSIDERAIiDo a regulamenhgao da modalidade ae tffi-
denominada Preg6o, por nreio eletr6nico, com base no Derreto
Federal n 10.024, de 20 de setembro de 2019;
CONSIDERA-IIDO ainda a necessidade de observar os

da fase introdut6ria da urodalidade Pregdo
nomeaQao do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio,
disp6e o artigo 3, iuciso Iv-. da Lei Federal no 7O.52O|2OD2

DECRET.4,:
Art. 1a - Fica desiguado a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO
MARQUES, para exercer o cargo de Pregoeiro Municipal,
lotado na Secretaria Municipal de Administragio,
Planejamento e Finangas.
-{rt. 2e - Ficam desiguados os servidores MAL'RICIO ROCIIA
DAS CHAGAS, FRANCTSCO EDfLSON OLTVEIRADA SILVA
e GILM.{RfO DA SILVA CARDOSO, para compor a Equipe de
Apoio, que prestara? a uecessdria assist6ncia ao Pregoeiro.
Art. 3a - As atri-buig6es do Pregoeiro e de sua Equipe de .Apoio,
deDtre outras estabelecidas na Legislagio em vigor, serio:
I - o credenciamento dos interessados;
II - o recebimento dos envelopes das propostas de pregos e da
documeutagao de habilitaq6o;
III - o exame da documentaqao coDstatrte nos envelopes e a
classifi caqdo dos propoueutes;
iV - a coudugSo dos procedimeutos relativos aos lances e a?
escolha da melhor proposta ou do laoce de menor prego,-
V - a adjudicagdo da proposta mais vantajosa, em que l1ao
houver recurso administrativo;
\,1 - a elaborag6o de ata;
\'ill - a conduQao dos trabalhos da equipe de apoio;
VIII - o recebimeuto, o exame e a decis6o sobre recursos; e
IX - o encaminhamento do processo devidamente instruido,
ap6s a adjudicag6o, a? autoridade superior, visando a?
homoiogaE&o e a contratagdo.
Art. 4o - Todos os trabalhos do Pregoeiro deverdo ser
registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivaclas no
setor competente.
Art. 5e - Quando necess6rio o pregoeiro poder6? requerer
funcion6rios ou informag6es de qualquer setor da prefeitura
Municipal de Coelho Neto, MaraDhdo, para garautir o fiel
deseuvoivimento dos procedimentos.
-Art. 6s - Fica assegurado ao pregoeiro a faculdade de convocar
t6cDicos, para assessoramento e/ou emissao de pareceres em
assuntos especificos.
Art. 7s - Aplicam-se ao pregoeiro e equipe de apoio as
disposiq6es do Decreto Federal u 10.024, de 20 de setembro de
2019, da Lei Federal uo 10.820, de 17 de julho de 2OOZ, e
subsidiariamente ds oormas da Lei Federal no g.666 de i.2 de
juuho de 1993.
.{rt. 8o - Esta portaria entra em vigor ua data da sua publicaqdo,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2O2t, revogando-se
as disposiq6es aEteriores.
Coelho Neto/Ir{A, L 1 de janeiro de 2A21.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Decreto ne OO6/2O21 - CC
Constitui Comissio permanente de licitagio para
proceder com a realizagio dos procedimentos
Admlnlstrativos parra compras de bens e senrigos para uso
desta Prefeitura Municipal.
O Prefeito lvluuicipai de Coeiho Neto/tvIA, llo uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sdo conferidas pelo art. 92, inciso
XXV da Lei OrgAnica do Municipio, tendo em vista o disposto no
artigo 51 da Lei Federal no 8.666/93.
DECR]TT.{:
.A.rt. 1e - Fica constituida Corniss6o Permanente de Licitag6o
composta dos seguintes serv-idores, para sob a presid6ncia do
primeiro, procederern com a realizag6o dos processos
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Adnrinistrativos destinados a? eontrataqdo de obras, compras
de bens e sen;v.-gos.

Presideute MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES
CARVALHO
Primeiro Membro Titular MAIJ'RICIO ROCIL{ DAS CHAGAS
Segundo N'Iembro Titular FRAN-CISCo EDiLSON OLI!-EIRA
DA StL!-{
Terceto Membro Titular GILTIIARIO DA SIL!'A CARDOSO
Ar'a. 2e - Fica detenniuado gue na aus6ncia justificada do
Presidente desta Comissdo, o primeiro membro titular poder6?
substitui?-lo automaticameute.
Art. 3s - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagSo,
cour efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, revogaudo-se
as disposig6es anteriores.
Coelho Neto/MA, 1L de janeiro de202l.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito ltlunicipal

PORT..l,RI.TS

Portaria ne 026/2O2L - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/IvIA, ro uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sdo conferidas pelo art. 92, incisos' 'da Lei OrgAoica do Muuicipio.
\aSorr'
Art. 1e - Nomear a Sra. IIARIA DAS DORES DIACEDO
IIARQL,ES, inscrita uo CPF sob o ns 006.861.593-06, para
ocupar o Cargo de Prolimento em Comissio de Pregoeiro
Municipal da ComissSo Permanente de LicitagSo, lotado na
Secretaria Municipal de Administragio, Planejamento e
FiDanqas, desta prefeitura muuicipai de Coelho Neto/IvlA.
Art. 2s A reutuneragio pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida ern lei.
Art. 3s Esta portaria entra em vigor na data da sua publicaqdo,
cora efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021,.
Afi. 4e Revogam-se as disposiq6es em contrdrio.
Pubiique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coeiho Neto/I"LA, 1 1 de janeiro d,e 2021.
Bruno Josri Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria 
^e 

O27l2O2l - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA. uo uso de suas
atribuig6es legais, que llre s6o couferidas pelo art. 92. incisos
lO(V da Lei OrgAnica do Muuicipio.
F 'OLVE:
.h,<'1a - Nomear o Sr. MARCUS VINICIUS SANTOS
RODRIGUES CAR\/ALHO, inscrita uo CPF sob o rra
039.475.593-64, para ocupar o Cargo de provimento em
Comissio de Presidente Municipal da Comissio
Permanente de Licitagio, lotada na Secretaria Municipal
de -4,dministragao, PlaneJamento e Finangas, desta
prefeitura muuicipal de Coelho Neto/MA.
Art. 2e A remuueragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em iei.
Art. 3o Esta portaria eDtra enl .r,igor na data da sua publicagio,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 202j..
Art. 4s Revogam-se as disposig6es em coutrerio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 1. L de janeiro de 202L.
BrunoJos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria ne O28i2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, Do uso de suas
atribuig6es legais, gue lhe s6o couferidas pelo art. 92, incisos
IOCV da Lei Orgdoica do Muuicipio.
RESOLVE:
Art. 1e - Nomear o Sr. MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS,
iDscrito no CPF sob o nc 006.038.233-35, para ocupar o Cargo

de Provimento em Comissio de Membro da Comissio
Permanente de Licitagao, lotado Da Secretaria Municipal de
AdministraQao, Planejamento e Finangas, desta prefeitura
nunicipai de Coelho Neto/MA.
Art. 2s A remuneraqio pelo efetivo exercicio do cargo se16
aguela estabeiecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor ua data da sua publicaEao,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021. f.-
Art. 4s Revogam-se as disposig6es enr contrdrio. ..(
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de 2021
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria ns O29l2O2l - CC
O Prefeito Muuicipai de Coelho NetoiMA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sao conferidas pelo art. 92, incisos
)O(V da Lei Orgdnica do Municipio.
RESOL\E:
Art. 1A - Nomear o Sr. FRANCTSCO EDiLSON OLNIEIRA DA
SILIA, inscrito no CPF sob o re 004.153.993-19, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comissio de Membro da
Comissio Permanente de Licitagio, lotado ua Secretaria
Municipal de Administragio, Plauejaneuto e Finaugas, desta
prefeitura municipal de Coelho Neto/ttA.
Art. 2e A remutreragSo pelo efetivo exercicio do cargo serd
aqueia estabeiecida em lei.
-q.rt. 3a Esta portaria entra em vigor na data da sua publicaqio,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 202 1 .

.Afi. 4a Revogam-se as disposiQ6es em cootr5rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coeiho NetolMA, L1 de jaueiro de2021..
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria ng O3O/2021 - CC
O Prefeito Muuicipal de Coelho Neto/Ir{A, Do uso de suas
atribuig6es legais, gue lhe s6o couferidas pelo art. 92, iucisos
})(V da Lei Orgailca do Municipio.
RESOLIE:
Art. La - Nomear o Sr. GILMARIO DA SILVA CARDOSO,
iDscrito no CPF sob o nq O37.22L.693-S6, para ocupar o Cargo
de Provimento em Comissio de Membro da Comissi.o
Permanente de Licitagio, lotado na Secretaria Municipai de
Administraqdo, Plauejamento e Fiuanqas, desta prefeitura
muuicipal cie CoeLho Neto/MA.
.Art. 2e A remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabeiecida em iei.
-{rt. 3s Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagao,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 2021.
Art. 4q Revogarn-se as disposig6es em contr6rio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho NetorMA, 11 de janeAo de 2O2t .

Bruno Jos6 Almeida e Siha
Prefeito Municipal

Portaria ns 031/2O21 - CC
O Prefeito Mur:rcipal de Coeiho Neto/MA, no uso de suas
atribuigdes legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, inciso
XXV da Lei CrgAnica do N{unicipio.
RESOL\E:
Art. 1a - Nomear a Sra. LAIS MENDONQA BACELAR E
SIL\,A, inscrita ro CPF sob o us 018.049.753-70, para ocupar o
Cargo de Prolimento em Comissio de Assessora Especial
de Gestio e Planejamento, lotada aa Secretaria Municipal de
Satde, desta prefeitura municipal de Coelho NetoMA.
Art. 2e -4. remuneragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
.A,rt. 3a Esta portaria entra em vigor ua data da sua publicaqdo,
com efeitos retroativos a 04 de janeto de 2021.


