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\,) Comprovaute de CNPJ.
Art.7e - Ap6s apresertaEeo da referida docuDlentaqao, e

estaodo apta a empresa a contratar com o poder pfblico,
devera? ser elaborado contrato de prestagdo de serv-igos entre
as partes, devendo os autos ser encaminharios a Assessoria

Juridica para elaboraqdo do parecer competente.
A.rt. 8a - Ap6s parecer da procuradoria favor6vel a contratagSo,
o procedimento devera? ser eucamiahado a respectiya
Secretaria para autorizaqdo e posterior homologagdo da
contratagao direta da empresa que apresentou o metror prego.
Art. 9e - Ap6s homologag6.o, o Prefeito devera? adjudicar a
referida coirtratagao, beru como ratifica?-la.
Art. 1.0 - Por tltimo se16? assinado pelo Secret6rio,
conjuutamente com empresa contratada, o termo de ordem de
fornecimento, devendo a partir de este ato ser efetil'ameDte
entregues os objetos da coutratagdo por dlspeusa de
Art. L1 - O presente decreto etrtra em
publicagdo, revogando-se as disposigdes em
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/NIA, {. l de jaDeiro de 2021.
Bruuo Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Iicitagdo denominada Preg6o, com base na Lei Federal n
10.520, de 17 dejulho de 2002;
CONSIDERANDO a regulamentaqeo da modalidade de licitagdo
denomiuada PregSo, por meio eletr6nico, com base no Decreto
Federal n 10.024, de 20 de setembro de 2019;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de observar os requisitos
da fase introdut6ria da uodalidade Preg6o, dentre eles, a

nomeagdo do Pregoeiro e cle sua Equipe de Apoio, coufornre
disp6e o aftigo 3, iuciso IV da Lei Federal no 10.52012002;
DECRET.4,:
Art. 1a - Fica desiguado a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO
MARQUES, para exercer o cargo de Pregoeiro Municipal,
iotado na Secretaria Municipal de Administraqio,
Planejamento e Finangas.
Art. 2s - Ficam desigo.ados os servidores MAI:'RICIO ROCHA

CHAGAS, FRAI{CTSCO EDiLSON OLI\,'EIRd DA STLIA
GILMARIO DA SILVA CARDOSO, para compor a Equipe de

que prestara? a lecess6ria assist6ncia ao Pregoeiro.
3s - As atribuig6es do Pregoeiro e de sua Equipe de .A.poio,

outras estabelecidas na Legislagio em vigor, ser6o
- o credeuciarneuto dos interessados;
- o recebimeuto dos envelopes das propostas de preqos e da

de habilitaqio;
- o exame da documentagdo coustante nos envelopes e a

dos propoueBtes;
IV - a coudugdo dos procedimentos relativos aos lances e a?
escolha da melhor proposta ou do laace de menor prego;
V - a ad.ludicagSo da proposta mais vantajosa, em que udo
houver recurso arlm inistrativo;
\T - a elaboraqSo de ata;
\lII - a condugdo dos trabalhos da equipe de apoio;
\1II - o recebimento, o exanre e a decisdo sobre recursos; e
IX - o encaminhamento do processo devidamente i[struido,
apds a adjudicagSo, a? autoridade superior, visando a?
homoiogagdo e a cotrtratageo.
Art. 4s - Todos os trabalhos do Pregoeiro deverEo ser
registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no
setor competente.
Art. 5e - Quaudo necess6rio o Pregoeiro poder6? requerer
funcion6rios ou informaq6es de qualquer setor cia Prefeitura
Muaicipal de Coelho Neto, Maranh6o, para garautir o fiel
desenvolvimento dos procedimentos.
-Art. 6s - Fica assegurado ao pregoeiro a faculdade de convocar
t6cnicos, para assessoramento e/ou emiss6o de pareceres em
assuntos especificos.
Art. 7a - Aplicam-se ao Pregoeiro e eqtipe de apoio as
disposiq6es do Decreto Federal n i.0.024, de 20 de setembro de
2019, da Lei Federal uo 10.520, de 17 dejulho de 2OA2, e
subsicliariamente as trormas da Lei Federai uo 8.666 de 12 de
junho de 1993.
.qrt. Bs - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagdo,
com efeitos retroativos a 04 de jatreiro de 202L, revogando-se
as disposiq6es auteriores.
Coellro Netoltr{A, 11 de janero de 202L.
Bruno Jos6 dmeida e Silva
Prefeito Municipal

Decreto ns OO6/2O21 - CC
CoDstitui Comissio Permanente de licitagio para
proceder com a realizagio dos Procedimentos
Admlnlstrativos p€rra compras de bens e senriqos para uso
desta Prefeitura Municipal.
O Prefeito NIUrricipal cie Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es iegais, que lhe s6o couferidas pelo art. 92, inciso
XX!'da Lei OrgAnica do Municipio, tendo em vista o disposto no
artigo 51 da Lei Federal uo 8.666/93.
DECRETA:
.A.rt. Ls - Fica co[stituida Comiss6o Permanente de Licitageo
composta dos seguintes serv-idoi'es, para sob a presid6ucia do
primeiro, procecierern com a realizag6o dos Processos
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lr rdi'eto ne OO4l2O2l - CC
D\dpoe sobre a Exoneragio dos
provimento em Comissio, Fung6es Gratifieadas e
Senridores Contratados temporariamente e d6 outras
provid6ncias.
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, uo nso de suas
atribuig6es iegais, gue lire s5o conferidas pelo art. 92, inciso
)O(V da Lei OryAuica do Muuicipio.
CONSIDERANDO a grave violagdo de diversos principios
constitucionais, em especial os da legalidade e moralidade,
previstos no art. 37 da Constituiq6o Federai;
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego
pirblico depende de aprovag6o pr6r,ia em concurso pfblico de
provas ou de provas e titulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, ua forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeag6es para cargo em comissdo declarado
em lei de livre nomeagio e exoueraqao, nos terolos do iuciso II
do artigo 37 da Constituigdo Federal de 1988;
CONSIDERANDO, nrais, o limite de gastos com pessoai, como
percentual cias receitas, para os tr6s Poderes da tlniio, dos
Estados, do Distrito Federai e dos Municipios;
DECRETA:
. 1e - Ficam exonerados todos os servidores do municipio de

':la CF, ressalvadas as coDtrataQoes realizadas mediante teste
seletivo simpiificado, nos termos da iei.
-{rt. 2s - Ficam exouerados todos os servidores ocupatrtes de
Cargos de Provimeuto ern ComissSo e fung6es gratificadas do
Mu[icipio de Coelho Neto/MA, da administragao direta e
iudireta.
Art. 3e - O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicagS.o, revogaudo-se as disposigdes em coutrdrio.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 1 1 de janeiro de 2A21"
BrunoJos6 Almeida e SiI!-a
Prefeito N1 'nisipal

Dscreto nc 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 N{unicipal de Coeiho Neto/Ir,IA, no uso de suas
atribuiq6es legais, que lhe sio conferidas pelo art. 92, iuciso
XXV da Lei OrgAnica do Ir.Iunicipio, e ainda tendo em vista o
tiisposto lro artigo 3, inciso IV da Lei federal uo 10.520/02, e o
artigo 51 da Lei Federai no 8.666/93;
CONSIDERA.NDO a adoq6o, por este 6rgio, da ruodalidade de
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Administrativos destinados a? contratagio de obras, compras

de bens e sen'igos.
Presidente MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES
CARVALHO
Primelro Membro Titular MAIr'RICIO ROCILA' DAS CIIAGAS

Segundo N{embro Titular FRANCISCO EDiLSON OLMIRA
DA SILIA
Terceiro l{embro Tituiar GILMARIO DA SILVA CARDOSO

ILrt. 2e - Fica deterrniuado gue na ausdncia justificada do

Presidente desta Comiss6o, o primeiro membro titular poder6r?

substitui?-lo automaticame[te.
Aft. 3a - Esta portaria etrtra em vigor na data da sua publicag6o,

com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, revogaudo-se

as disposig6es aDteriores.
Coelho NetoiMA, 11de janeiro de202L.
Bruno Jos6 Almeida e Sill-a
Prefeito MuniciPal

PORTARI.{S

portaria Le A261202l - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas

a' 'bui96es legais, que lhe sio couferidas pelo art. 92, incisos

.\r/da Lei Organica do MuniciPio.
R.ESOLVE:
.{rt. Le - Nomear a Sra. MARIA DAS DORES NIACEDO
IIARQUES, inscrita no CPF sob o na 006.861.593-06, para

ocupar o Cargo de Prolimento em Comissio de Pregoeiro
Mr:nicipal da Comissio Permanente de Licitagio, lotado ua

Secretaria Municipal de Administraqio, Planejamento e

Finangas, desta prefeitura municipal de Coeiho Neto/MA.
Art. 2e A remuaeragdo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3s Esta portaria entra eil figor Da data da sua publicagao,

com efertos retroativos a 04 de iatreiro de 2021'.
Art. 4s Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Pubiique-se. Registre-se. Cumpra'se.
Coelho Netoii,4A, 1 1 de janeiro rie 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria ne O272A2L - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, uo tlso de suas
atribuig6es legais, que lhe sio couferidas pelo art. 92, incisos
X-'a,'da Lei OrgAnica do Municipio.
,L,OLtr'E:
Art. 1a - Nomear o Sr. MARCUS VINICIUS SANTOS
RODRIGUES CARVALHO, inscrita tro CPF sob o ua
039.475.593-64, para ocupar o Cargo de Provimento eE
Comissio de Presidente Municipal da Comissio
Permanente de Licitagio, Iotada na Secretaria Muuicipal
de Administragao, PlaneJamento e Finangas, desta
prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.
Art. 2s A remuteragSo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
A-rt. 3e Esta portaria eutra eD1 \'igor na data da sua publicaqio,
com efeitos retroativos a 04 de iaBeiro de 2O21..

A-rt.. 4e Revogatrl-se as disposig6es em coutr6rio.
Publigue-se. Registrc-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, l-1. de janeiro de 2o2L.
Brurro Jos6 .{lrneida e Silva
Prefeito lvlunicipal

portaria ne O2B/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coeiho Neto/MA, no uso de suas
atribuigOes legais, que lhe sdo couferidas pelo art. 92, incisos
]O(V da Lei Orgdnica do MuuiciPio.
RESOL!]E:
AIt. lE . Nomear O Sr. MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS,
iuscrito no CPF sob o uq 006.038.233-35, para ocupar o Cargo

de Provimento em Comissio de Membro da Comissio
PermrneDte de Licitagio, Iotado na Secretaria Muuicipal de

Administrag6o, Planejamento e Finanqas, desta prefeitura

municipal de Coelho Neto/IiLA.

.qrt. 2q A remuneraq6o pelo efetivo exercicio do cargo serd

aquela estabelecida em lei.
Art. 3o Esta portaria entra eul vigor ua data da

com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021'

Art. 4o Revogam-se as disposig6es em contr6rio'
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de 2021'
Bruno Jos6, Almeida e Silva
Prefeito MuniciPal

Portaria ts O29l2O2l - CC

O Prefeito Muuicipai de Coelho Neto/MA, tro uso de suas

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

)OCV da Lei Orginica do lr{unicipio.
RESOLVE:
Art. 1S - NOMEAT O ST. FRANCISCO EDILSON OLI\'EIRA DA
SILVA, inscrito no CPF sob o uq 004.153.993-19, para ocupar o

Cargo de Provimento em Comissio de Membro da
Comissio Permanente de Licitagio, lotado ua Secretaria
Muoicipal de Administraqio, PlauejameDto e Finauqas, desta

prefeitura municipal de Coelho Neto/lvfA.
Art. 2e A remuneragio pelo efetivo exercicio do cargo serd
aguela estabelecida em lei.
-A.rt. 3e Esta portaria entra em l"igor Da data da sua publicaqdo,

com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 2021.
Art. 4e Revogam-se as disposig6es em contrdrio'
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coeiho Neto/IvfA, 11 de janeiro de 202t.
Bruno Jos6 Almeida e Sih'a
Prefeito Municipal

Portaria ne O3O/2021 - CC
O Prefeito Muuicipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuiq6es legais, que lbe sio conferidas pelo art. 92, iucisos
XXV da Lei Orgdnica do MuniciPio.
RESOLIE:
Art. Ls - Nomear o Sr. GILMARIO DA SILVA CARDOSO.
itscrito no CPF sob o ns O37.221.693-56, para ocupar o Cargo
de Proltmento em Comissio de Membro da Comissio
Permanente de Licitagio, lotado na Secretaria Muuicipal de

Administraq6o. PlanejameDto e Fiuaugas, desta prefeitura
muuicipal de Coeiho Neto/MA.
Art. 2s A remunerag6o pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3a Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagdo,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.
Art. 4a Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Publigue-se. Registre-se. Cumpra-se,
Coelho NetoiMA, 11 de jaueiro de202L.
Bruno Jos6 Almeida e Sih'a
Prefeito Municipal

Portaria ns 031/2021 - CC
O Prefeito Muuicipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuiq6es legais, que lhe sdo conferidas pelo art. 92, i[ciso
XXV da Lei Org6.nica do lIunicipio.
R.ESOL\IE:
.A.rt. 1q - Nomear a Sra. L-{IS MENDONQA BACELAR E
SIL!'A, inscrita no CPF sob o uq 018.049.753-70, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comissio de Assessora Especial
de Gestio s ptansjam€rnto, Iotada na Secretaria Municipal de

Saride, desta prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.
-Art. 2e .A, remuneragio pelo efetivo exercicio do cargo serd
aquela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor ra data da sua publicaqdo,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 202 1 -
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!2o -Na realizaq6o das licitag6es de interesse da Cdmara

Muuicipal, dever6 ser utilizada as dotag6es orqaruentanas do

poder legislativo, sendo obrigat6rio que os atestados e

;;;i;t;q"o;t coutabeis seiaul errritidos e sob iDteira

I"rp."t"Uiftaade do Setor Cont6bil Ca CAmara Municipai de

il1""Jor"., respeitando-se sempre o priocipio da isooomia e

*;.;";a;; dts poderes, cabeirdo oeste passo ac Presideute

da Cdmara o desempenho de autoridade superior ir CPL'

.uU"oao a este a decis6o fiual sobre os temas levados a seu

.ont ""i*"oto 
ou decis6o, incluindo-se homologag6o e

"ai"ai."qa" 
de resuitados em sede de qualquer modalidade de

licitaq6o.

CLAUSULASEGUNDA:Paraaexecuqdodestetermode-oop"ru"ao T6cuica a Cdulara Muuicipal de Coelho Neto/MA

arcar6comoscustosrelativosiirealizaEiodecadaumdos
pi"."ar*""r"s licitat6rios que se fizerem necess6rios' como as

i"tfl*g0". de editais, resultados e extratos de contratos'

CLAUSuLA TERCEIRA: o preseute iustrumento 6 firmado

,om 
"utoriraEao 

legislativa e com base oa coosulta jtruto ao

- 'bunal de Contas do estado do Maranhdo (TCEiMA

gr-JlzolJl, sendo defesa a utilizaqio de dotag5es

fiameutarias do Poder Executivo em qualquer licitaqdo

processada por autorizag6o da Cimara Muuicipal de

Vereadores'

CLAUSUIA QUARTA. DAS OBRIGACOES

3.1 Da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/l![A:

3.1.1 Disponibilizar Comiss6o de Licitaq6o' Pregoeiro' e sua

equipe de Apoio, necess6rios para a reaiizaqdo dos

pio""ai*"o,os licitat6rios, iauqados pela Cdmara Municipal de

Coeiho NetoiMA;
3.L.2 Encamiahar a C6mara Municipal de Coelho Neto/MA' por

interm6dio do presidente da Comiss6o de LicihQeo e Pregoeiro'

todos os pedidos de esclarecimeutos e impuguag6es ao Edital

para aprlciagio e decisEo pelo setor respons6vel juuto d

C6mara Municipal de Coelho Neto/NLA:

3.2 Da Cirnara Municipal de Coelho Neto/MA:
3.2.1 Informar a Prefeitura lvlutricipal de Coelho Neto/M'{
sobreaintengdoclerealizarprocedimerrtolicitat6rionostermos

^' cooperagSo t6cnica'
. -.2 Respousabilizar com os gastos para a execugdo do

tsrocealmento licitat6rio no que se refere ao uso material de

expediente inserido d Cl6usula Seguuda deste Termo de

Cooperag6o t6cnica assim que se fiudar o procedimento
licitat6rio, caso uecess6rio;
3.2.3 Arcar com quaisquer 6uus pecuni6rios decorreates da

execugao deste termo de cooperagao t6cuica'

CLAusuI"A QLIINTA - DA VIGENCTA: O prazo para vig6ncia

do preseute termo de cooperagio t6cnica inicia-se ua ciata da

assinatura do termo e finda-se com a criagdo da ComissSo

Permauente de Licitagio no Poder Legislativo, couforme
determina o Art. 51 da Lei 8.666/1993.

cLAusuLA sExTA - DA PUBLTCAQAo: A publicaqao do

extrato deste termo de CooperaqSo T6cnica, que 6 condiqAo

indispens6vel para a sua efic6cia, serd providenciada pela

Cimara Muuicipal de Coelho Neto/Ir{A'

CLAUSULA SETIMA - DA RENUNCIA: ESIC TETMO dE

Cooperagdo T6cnica poder6 ser renuociado, automaticametrte'
pela supen'eniducia de uorma legal ou eveuto que o torne
materiai ou formalmente inexequivel, e por vontade das partes'

bastando para tatrto a aotificaq6o pr6l'ia de trinta dias' e desde

que n6o haja oenhum procedimento licitat6rio em curso'

Pardgnafo Unico: Na hip6tese de denuucia.no decorrer de

il;il;,;licitarorio, a detlirncia surtira efeitos t6o loso seja

finallzado o processo licitat6rio'

cLiUSt'I*{ oIT-{v-{ - Do FoRo: As partes elegem o foro da

io."..u de Coelho Neto/MA como competeDte para dirimir

qrruirqo", dirvidas oriuodas do presente Termo de Cooperagio

it.rri.", conto re:rrincia expressa cle guaiquer outro, por mais

privilegiado que seja-

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

iori**"oro em duas vias de lgual teor e forma, na presenga de

duas testemunhas abaixo assinadas, para que Surte seus efeitos

juridicos e legais.

-' rr. --;lOt-()i;',,i r,j

Coelho NetoiltA, 13 de janeiro de 2021

Bruno Josri Almeida e Silva Rafael Oliveira do ilr - L: i, -:.:

Prefeito MuniciPal Presidetrte da Cimara

Testemun-has:

CPF:

CPF:

PR.EFEITLTR{ }ILD{ICI P.q,L DE ESTREITO

RETHC llQioiERR\TA Na o3if 02 L

RE-IIFI c AqAo/E KHA.-TA Na o 3/ 2 0 2 1

Na Portaria Na 065/202L, que Domeia LUCAS VINICIUS
GOMES DA SILVA BRITO, onde l6-se' " Diretor de

DepartameDto Fotogr6fico ", Substitulse pelo terno " Diretor

de departamento ".
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MI.flVICIPAT DE ESTREITO,
ESTADO DO MARANTLAO, EM 18 DE JANEIRO DE 2021.

LEOARREN TIJ'I-IO DE SOUSA CLINHA
Prefeito MuniciPai

CieDte em

Pubticado por: SAMuELJONATHAI'I DE LIMA BASTOS

C 6digo id entificad or: a1f6b2be 1 2 8bfff4c80680b6067 9 5994

Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DAtiDA

C 6dtgo ict entificad or: 9 3774bf4fc7 7 2bebb7 a3f4befbbA 1 6f1

ERR{'r.-\ Ne o1i202l

RETiFICACAO/ERRATA NO O 1i2 02 1

Na Portaria Ne 025/2021, que nomeia CHIRLANE CARV'ALHO

DOS SANTOS, oirde l6'se, "Assessora Juridica do CREAS -
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA

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

Procuradorta EsPecializada ".
Registre-se, Publigue-se, Cumpra-se'

C.A,BTUTTT DO PREFEITO IUU}iICIPAL DE ESTREITO'
ESTADO DO MAR{NHAO, EM 15 DE JANEIRO DE 2021.

-
Ar.tinatil'i
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XII- IJm profissional da rede municipal de sadde;

XIII - Representante das lgreias;
XIV - Representante do Comdrtio Local;
XV - Representante dos Seruidores Prlrbllcos'

Art. 2s Este Decreto e[tra em vigor na data de sua pubiicaqio'

Art. 3c Revogam-se as disposigOes em coutr6rio'

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se'

Coellro Neto-MA, L8 de jaueiro de 2021"

BRUNO JOSE ATMEIDA E SILVA
Prefeito de Coeiho Neto

Portaria ls O78I2OZL' CC

Nomeia membros do Comit6 Muntcipal de Prevenqio e

Combate i COVID-l9 de Coelho Neto-MA e di outras
prolid6ncias.
'O prefeito Nlunicipal de Coeiho NetoiMA, ro uso de suas

atribuig6es legais, que lhe sdo couferidas pelo an' 92' incisos

XXIV e XXV da Lei OrgAoica do Nfuuicipio e consideraado o

disposto oo art 2e do Decreto ue 005/2021'

RESOLVE:
Art. 1e - Nontear os membros do Comit6 Muuicipal de

frevenE6o e Com-bate ir Cortd-19, conforme composigio abaixo:

i Prefeito Municiqal;
- tno Iosd Almeida e Silva
Y Pr"lia"nte da Cdmara MuniciPai;
Rafael Oliveira Ctaz
IiI - Chefe da Casa Civil;
Mario das Gmgas Souza Moura Filha
IV - Secretdria MuniciPal de Satde;

Josely Marta Silva Almeida
V - SicretdAu Municipal de Assistincio Social e Cidadania;

Mirian Andrade dos Santos
Vl - Secretdrio Municipal de ComunicaQlo;
Samuel Jonathan de Lima Bastos
VII - Secretdrio Municipat de Planejamento, Admirtistragd'o e

Finangas;
Sdrgio Ricardo Wana Bastos
Wt{- Cnep de Coordenadoria Especiel de Vigilincia Sanitdria

e Ambiental;
Cassiane Stlva do Nascimento
IV- Comandante da Policia lttilitar;
Paulo Jamercon de Oliveita Camgos
X - Delegado da Polbia Civtl;
Mdrcio Mendes Silveira
t-t - LIm membro do Conselho Municipal de Sailde;

- .ncisca Claudia Lima Amorim
fri- rJn, profissional da rede municipal de saide;
Mitchelle Callomine Alves Pereira
.1III - RepreserTtante das lgrejas;
Mohabe dos Santos Branco
XIV - Representante do Comdrcio Local;

Jeziel Morques da Silva
W - Representante dos Servidores Pitblicos-
Oberdan Lopes de Oliveira
Art. 2a Esta portaria entra em vigor ua data da sua pubiicaqdo'

Art. 3a Revogam-se as disposig5es em contr5rio.
Publique-se, Registre-se. Cumpra-se.
Coellro NetolMA, 18 de janeiro de2O2l.
BRrrNioJosE Rtprrtoa E srL!'A
Prefeito de Coelho Neto

TERMO DE COOPERA,QAO TECNTCA N' 00L/2021

Disp6e Termo de Cooperagio T6cnica que eDtre si
celebrarn o Municipio de Coelho NetoiMA e a Cimara
Municipal de Coelho Neto/1lIA

Considerando que a Lei 68O/2017, autoriza a Cdmara
Nlunicipal de Coelho Neto/MA utilizar a Cornissio Permauente
de iicitagao, Pregoeiro e Equipe de -\poio do Poder Executir"o

Nluuicipal;

Considerando que a Lei 8.666i93, regulameuta as

da AdministraqSo Priblica;

Considerando que a Lei Federal f 1A32A|2OA2

ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e

modalidade de licitagio denominada PregSo' para

Beus e Sen'igos comuns;

Aqulsigdo de

Considerando a regulamentagSo da modalidade de licitag6o

denominada Preg6o, por rneio eletr6aico' cont base no Decreto

Federai n LO.O24, de 20 de setembro de 2019;

ConsiderandooiDteressedaC6maraMrruicipaldeCoelho
Neto/MA, que uecessita de estrutura e pessoal para a

realizaqao de procedimentos licitat6rios;

Considerando que a Cooperagio nrritua entre os 6rgdos do

Municipio contribui para eficiencia da atuagao estatal' bem

"o*o "ibu.gada 
pelos priucipios que regem a AdministragSo

Pribiica insericios oa Constituigdo Federal'

Ressalta-se ainda que os Org6os Aclministrativos Cooperados

devenlevaremconsideraqeoaeconomicidadedegoveraanEae
a harmonia entre os poderes que devem sempre prezar pelos

frincipios da Legalidade, Impessoalidade' 1r'Ioralidade'
^eubticaqao 

e Efici6ucia para realizagdo de uma boa gesteo

admiDistrativa.

A PREF"EITLRA MLTNICIPAL DE COELHO NETO/MA' com

sede aa Praqa Getulio Vargas, s/oq, Centro, Coelho Neto - MA'

inscrito oo CNPj n" 05.281'738/0001-98, treste ato
represetrtado por seu Prefeito Sr. Bruno Jos6 Almeida e

Silva, casadc, inscrito no CPF nc 421.293'833-1'5, portador do

RG ne 04417509293, com endereqo tra Rua Nossa Senhora

Satrtana, bairo Santaua, CEP: 65620-000, Coelho Neto - I\&A', e

a CAIT.q,RA MIJ'NICIPAL DE \|ERE.A,DORES DE COEI-HO
NETO-MA, iuscrita uo CNPJ uo 06.779.540/0001-00, localizada

na Rua Rio Branco, s/Do, Deste ato por seu Presideute Sr'

Rafael Oliveira Cruz, casado, agente politico, portador da

C6dula de Identidade RG ne 2-30L.287 SSP/PI, iuscrito no

CPF/MF 034.073.363-22, residente e domiciliado oa Rua 13 de

maio, bairro centro, Coelho Neto'MA, ajustam eutre si o

prese[te Termo de Cooperaq6o Tdcttica, mediante as seguiutes

cl6usulas e condiqdes:

1. CLAUST'L,I, PRIMEIRA - DO OBJETO: CONStitUi ObJCtiVO

deste Termo de Cooperaqio T6cuica o apoio t6cnico operacioual

i Cdmara Municipal de Coelho NetolMA na reaiizaqio de

Iicitag6es, em qualguer uma das suas modalidades previstas uas

leis 8.666/1993, L0.52012002, Decreto Federal ua 10.024 e

alterag6es posteriores, por iuterm6dio da comissio permaneute

da licitagSo do Municipio de Coelho Neto/MA, constituida do

presidente, pregoeiro e equipe de apoio a ser designado atrav6s

de portaria, para condug6o das licitag6es a serem realizadas
pela Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA, sempre que houver
necessidade, nrediante solicitagdo do presidente do legislativo,
cumprindo todas as exig6ncias da Lei Orgduica e as resoluq6es
do Triburral Ce Contas da Unido e do Estado do Maranhio e

demais oormas ati[entes ao objeto.

S1" - No cumprimelrto do presente instrumento, a CPL,
Pregceiro e Equipe de Apoio adotarSo a mesma postura
necess6ria para seu trabalho, de forma independente e sern

vinculagdo is pessoas, respeitaudo, sob pena de
respoosabilidade, aos priocipios da Publicidade, Moralidade,
Efici6ucia e os demais principios que norteiam a administraqio,
respondeudo seus membros por faltas que vierem a praticar no

exercicio de suas atribuiq6es.


