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Art. 7a- - Ap6s apresentagio da referida documeutagio' e

estatrdo apta a empresa a contratar com o poder pirblico'

devera? sei elaborado contrato de prestaq6o de serviqos eatre

as partes, devendo os autos ser encaminhados a Assessoria

Juridica para elaborag6o do parecer competente'
"ert. a"-- ApO, pur"""i da procuradoria favor6vel a contrataqSo'

o p.o""Ai-"oto d"r"."? ser encaminhado a respectiva
Secretaria para autorizaE6o e posterior homologagdo da

contratagdo direta da empresa que apreseotou o menor prego'

Art. 9e - npO. homologagio, o Prefeito devera? adjudicar a

referida contratagao, bern como ratifica?-la'
Art. 10 - Por fltimo ser6? assiuado pelo Secret6rio'
conjuntameote com empresa coutratada, o termo de ordem de

foriecimento, devendo a partir de este ato ser efetivamente

entregues os objetos da coutrataqao por dispeusa de licitaqao'

Art. i1 - O presente decreto entra em vigor la data de sua

publicag6o, revogando-se as disposig6es em contr6rio'

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se'
Coelho Neto/-IvIA, 1 1 de janeiro de 2O2l '

Bruno Jos6 Almeida e Silva
Profeito MuniciPal

Iicitagio denominada Preg6o, com base na Lei

10.520, de 17 dejulho de 2002;

CONSIDERANDO a regulamentagdo da modalidade

deoominada Preg6o, Por nreio eletrOnico, com base

Federal n 10.024, de 20 de setembro de 2019;

\-.ecreto te OO4l2O2l ' CC
-Disp6e sobre a Froneraeio dos Sen{dores dos Cargos de

prori-.t to em Comissio, Fung6es Gratificadas e
-servidores Contratados temporariamente e d6 outras
provld6ncias.
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, Do uso de suas

atribuiq6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art' 92, inciso

)O(V da Lei OryAuica do MuuiciPio-
CONSIDERANDO a grave violagio de diversos principios
constitucionais, em especial os da legalidade e moralidade,
previstos oo art. 37 da Constituig6o Federal;
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego
priblico depende de aprovagdo pr6via em concurso priblico de

provas ou de provas e titrilos, de acordo com a natureza e a
Lomplexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeag6es para cargo em comissio declarado
em lei de livre nomeaq6o e exoueraqao, nos termos do iuciso II
do artigo 37 da Constituig6o Federal de 1988;

CONSIDEBANDO, mais, o limite de gastos com pessoal, como
percentual das receitas, para os tr6s Poderes da Uni6o, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
qECRETA:

-t. le - Ficam exonerados todos os servidores do municipio de

toel}lo Neto/MA, contratados em desacordo com o att- 37, lI,
da CF, ressalvadas as contratag6es realizadas mediante teste
seletivo simplificado, nos termos da lei.
Art. 2e - Ficam exonerados todos os servidores ocupaates de

Cargos de Provimento em Comiss6o e fung6es gratificadas do
Muuicipio de Coelho Neto/MA, da administrag6o direta e

Urdireta.
Art. 3e - O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicagdo, revogaudo-se as disposig6es em contr6rio'
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho NetoiMA, 1 1 de janeiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
prefeito 1,1 .nigipal

Decreto ne oo5/2021 - CC
NomeiaPregoelro 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/MA, Ilo uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sdo conferidas pelo art. 92, irciso
XX\i da Lei Orgdnica do Municipio, e ainda tendo em vista o

disposto no artigo 3, inciso IV da Lei federal uo 10.52OlO2, e o
artigo 51 da Lei Federal uo 8.666/93;
CONSIDERANDO a adogao, por este 6196o, da modalidade de

CONSIDERANDO ainda a necessidade de observar os

da fase introdut6ria cla urodalidade Pregdo, dentre eles, a

nomeageo do Pregoeiro e de sua EquiPe de APoio, co[forme

disp6e o artigo 3, iuciso IV da Lei Federall.o l0.52O|2OO2;

DECRETA:
e.t. f o - Fica desiguado a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO

MARQUES, para exercer o cargo de Pregoeiro Municipal'

lotado na Secretaria Municipal de Administraqio'
Planejamento e Finangas'
Art. 2e - Ficam designados os servidores MAIIRICIO ROCHA

DAS CEAGAS, FRANCISCO EDfLSON OLTVEIRA DA SILVA

e GIf.1\,I.A,RIo DA SILVA CARDOSO, para compor a Eguipe de

Apoio, que prestara? a uecessdria assistEncia ao Pregoeiro'

Art. 3e - e,s atribuiq6es do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio'

deutre outras estabelecidas na Legislagdo em vigor' ser6o:

I - o credenciamento dos interessados;

1I - o recebimento dos envelopes das propostas de preqos e da

documeutaq6o de habilitaq6o;
III - o exame da documeutaqdo constaute uos envelopes e a

classifi caE6o dos ProPoueutes;
IV - a coudugio dos procedimentos relativos aos lances e a?

escolha da melhor proposta ou do lance de menor prego;

V - a adjudicagao da proposta mais vantaiosa, em que n6o

houver recurso administrativo,
M - a elaboragio de ata;
MI - a coudug6o dos trabalhos d{,equipe de apoio;

VIII - o recebimento, o exalne e a decis6o sobre recursos; e

IX - o encaminhameuto do processo devidamente instruido'
ap6s a adjudicagdo, a? autoridade superior, visando a?

homologagdo e a contrataqdo.
Art. 4e - Todos os trabalhos do Pregoeiro deverdo ser
registrados eB atas, devidamente assinadas, e arguivadas no

setor competente.
Art. 5e - Quando necess6rio o Pregoeiro poderii? requerer
funcion6rios ou informag6es de qualquer setor da Prefeitura
Municipal de Coelho Neto, Maranhio, para garautir o fiel
deseuvolvimento dos procedimentos-

-Art. 6e - Fica assegurado ao pregoeiro a faculdade de convocar
t6cuicos, para assessoramento e/ou emissdo de pareceres em

assuntos especificos.
Art. 7e - Aplicam-se ao Pregoeiro e equipe cle apoio as

disposig6es do Decreto Federal t tO.O24, de 20 de setembro de

2019, da Lei Federal no 10.520, de 1.7 de julho de 2002, e

subsidiariamente as normas da Lei Federal no 8.666 de 12 de
junho de 1993.
Art. 8q - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicag6o,

com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, revogando-se
as disposiqoes anteriores.
Coelho Neto/MA, 1 1 de janeiro de 2O2L.

Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefelto Munlcipal

Decreto ne OO6/2O21. - CC
Constitui Comissio Permanente de licitagio para
proceder com a realizagio dos Procedimentos
Adrnhistrativos parra compras de bens e serYlqos para uso
desta Prefeitura MuniciPal.
O Prefeito Muuicipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuigdes legais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, inciso
)O(V da Lei Org6nica do Municipio, tendo em vista o disposto uo

artigo 51 da Lei Federal no 8.666/93.
DECRETA:
Art. 1e - Fica constituida Comissdo Permanente de Licitagio
composta dos segruintes servidores, para sob a presid6ncia do
primeiro, procederern com a realizagSo dos Processos,
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Administrativos destinados a? contratag6o de obras' compras

de bens e servigos'
Presideute MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES

CARVALHO
Primeiro Membro Titular MAT RICIO ROCILA' DAS CHAGAS

Segnrndo Membro Titular FRANCISCO EDiLSON OLIVEIRA

DA SILVA
Terceiro Membro Titular GILMARIO DA SILVA CARDOSO

ArL. 2e - Fica detenninado que na aus6ncia justificada do

Presidente desta Comiss6o, o primeiro membro titular poder6?

substitui?-lo automaticameDte.
Afi. 3e - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagio'

com efeitos retroativos a 04 de janeiro de ZO2t, revogaudo-se

as disposig6es anteriores.
Coelho NetolMA, L1 de janeiro de2O2l'
Bnrno Jos6 Alrreida e Silva
Prefeito MuniciPal

de Provimento em Comissio de Membro da Comissio
Permanente de Licitagio, Iotado Da Secretaria Municipal $e

Admioistraq6o, Plalejamento e Fiuanqas, desta prefeitura

nruuicipal de Coelho Neto/l4A.
,frt. 2s A remuneraqio pelo efetivo exercicio do cargo ser6

aquela estabelecida em lei.

Art. 3e Esta portaria entra em vigor na data da sua

com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 2021'

Art. 4e Revogam-se as disposiq6es em contr6rio'
Publique-se. Registre-se' Cumpra-se'
Coelho Neto/l{A, 11 de janeiro de 2o2'l'.

Bnrno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito MuniciPal t-

PORTARTAS

Portaria ne O26/2021 ' CC

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, tto uso de suas

'ribuigoes legais, que lhe s6o conferidas pelo art' 92, incisos

--oV da Lei OrgAnica do MuniciPio'
RESOLVE:
Art. 1e - Nomear a Sra. MARIA DAS DORES MACEDO
TUARQI-rES, inscrita no CPF sob o ne 006.861.593-06, para
ocupar o Cargo de Provimento em Comissio de Pregoeiro
Nlunicipal da Comissio Per:rranente de Licitagao, lotado na

Socretaria Municipal de Administragao, Plarejarnento e

Finanqas, desta prefeitura muoicipal de Coelho Neto/MA-
Art. 2s A remuneragho pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor tra data da sua publicagao,
com efuitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.
Att. 4e Revogam-se as disposigoes em contr6rio.
hrblique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, L 1 de jaDeiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria te O27l2O2l - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, ro uso de suas
atribuig6es legais, que lhe s6o couferidas pelo art. 92, incisos
vrCV da Lei Orgdoica do Muuicipio.
. SOLVE:
.A.rt. 1o - Nomear o Sr. MARCUS VINICILTS SANTOS
RODRIGUES CARVALHO, itrscrita no CPF sob o na
039.475.593-64, para ocupar o Cargo de Frovimento em
Comissio de Presidente Municipal da Comissio
Permenente de Licitagio, lotada ua Secretaria Municipal
de Administragio, PlaneJamento e Finangas, desta
prefeitura municipal de Coelho Neto/lvlA.
Art. 2e A remuneraqSo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aguela estabelecida em lei.
Art. 3s Esta portaria eutra em vigor na data da sua publicaqao,
com efeitos retroativos a 04 de jaueiro de2O2t.
Art. 4a Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
hiblique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA. 11 de janeiro d,e 2021.
Bruno Jos6 Alnreida e Silva
Prefelto Mnnicipal

Portaria ne O2a/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sdo couferidas pelo art. 92, incisos
)C(V da Lei OrgAnica do Municipio.
R.ESOLVE:
Art. 1A . Nomear o Sr. MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS,
iuscrito no CPF sob o no 006.038.233-35, para ocupar o Cargo

Portaria ns O29t2O21 'CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas

atribuig6es legais, que lhe s6o conferidas pelo art' 92, iucisos

XXV da Lei Orgdnica do MuniciPio.
RESOL TE:

Art. 19. NOMEAT O ST. FRANCISCO EDiLSON OLT!:EIRA DA

SIL\,4, itrscrito no CPF sob o nq 004.153.993-19, para ocupar o

Cargo de Provimento em Comissio de Membro da
ComissEo Perm^4ente de Licitag6o, lotado Da Secretaria

Municipal de Administrag6o, Plauejameuto e Finanqas, desta

prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.
Art. 2a A remuneragSo pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagdo,

com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2421'.

Art. 4q Revogam-se as disposig6es em contr6rio.
Publigue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coelho Neto/MA, 11 de janeiro de 2021'
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Munictpal

Portaria ng O3O/2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es ]egais, que lhe s6o conferidas pelo art. 92, iucisos
XXV- da Lei OrgAnica do Municipio.
RESOLVE:
Art. Ls - Nomear o Sr. GILMARIO DA SILVA CARDOSO,
irscrito no CPF sob o n0 037.22L.693-56, para ocupar o Cargo
de Provimento em Comissio de Membro da Comissio
Permanente de Licitagio, lotado ua Secretaria Municipal de
Administraqdo, Planejameoto e Fiuauqas, desta prefeitura
municipal de Coelho Neto/MA.
.drt. 2s A remuDeragio pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aquela estabelecida em lei.
Aft. 3a Esta portaria entra em vigor tra data da sua pubiicagdo,
com efeitos retroativos a 04 dejaneiro de 2021.
Aft. 4q Revogam-se as disposiqSes em contr5rio.
Publique-se. Registre-se. Cunpra-se.
Coelho Neto/1vtA, 1 1 de janeiro de 2021.
Bruno Jos6 Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portarla ac O3U2O21 - CC
O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas
atribuig6es legais, que lhe sdo couferidas pelo art. 92, inciso
XXV da Lei OrgAnica do Municipio.
RESOL\4E:
Art. l.e - Nomear a Sra. LAIS 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 e Planejarnento, Iotada na Secretaria Municipal de
Satde, desta prefeitura muuicipal de Coelho NetoMA.
L*. 2a A remuneragio pelo efetivo exercicio do cargo ser6
aguela estabelecida em lei.
Art. 3e Esta portaria entra em vigor ua data da sua publicagdo,
com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2O2L.
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XII- tlm profissional da rede munic'lpal de satde;

XIII - RePresentante das lgteias;
|frV - Representante do Comdtcio Local;

xv - n"pn"entante dos Sewidorcs Prl.bllcos'

Art.2aEsteDecretoe[traemvigoroadatadesuapublicagao'
Art. 3e Revogam-se as disposig6es eB cotrtr6rio'

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

Coelho Neto-MA, 18 de janeiro de2a2L'

BRtrNoJosE arurrol E SrLVA

Prefeito de Coelho Neto

Portaria ae O7812O21 'CC
i;;i" membros do comito Municipal de Prevenqio e
-Combate 

ar CO\aD'19 de Coelho Neto'MA e di outras

provid6ncias.
;;;"f;;; Municipal de Coelho Neto/MA' ro uso de suas

atribuig6es legais, gue lhe s6o couferidas pelo art' 92' incisos

XXrv e'XXv ai I,ei Org6nica do Muuicipio e considerando o

disposto no art 2e do Decreto te OOS|2O27'

RESOL\IE:
Art. la - Nomear os membros do Comit6 Municipal de

pr.renqao e Combate ir Covid-19, conforme composigdo abaixo:

' - Prefeito MuniciPal;
. ,rrno tosd Almeida e Silva
n - Pr.Zid"nte da C|mara Municiqal;

Rafael Oliveira Ctttz
fiI - Chefe da Casa Civil;
Maria das Gr:ugas Souza Moura Filho
IV - Secretdria Municipal de Sairde;

JoselY Mafia Silva Almeida
-v - Sicretdria Municipal de Assistlncia Social e Cidadania;

Mirian Andrade dos Santos
W - Secretlrio Municipat de ComunicaQdo;

Somuel Jonathan de Lima Bastos
VII - Seiretdrio Municipal de Planeiamento' Administragio e

Finangas;
Sdrgto Rlcardo Wana Bastos
Wt{- Cnefe de Coordenadoria Especial de VigilAncia SanitAria

e Ambiental;
Cossiane Stlva do Nascimento
IV- Comandante da Policia Militar;
Paulo Jamercon de Oliveira CamPos
X - Delegado da Policia Civil;
Mdrcio Mendes Silveira
vI - IJrn membro do Conselho Municipal de Sartde;

'ancisco Claudio Lima Amorim
Yt* U* profissional da rede municipal de sartde;

Mitchelte Callomine Alves Pereira
XIII - RePresentante das lgrejas;
Mohabe dos Santos Branco
XIV - Representante do Comt5rcio Local;

Jeziel Marques da Silva
)(V - Representante dos Servidores Piblicos'
Oberdan Lopes de Oltveira
Art. 20 Esta portaria entra em vigor ua data da sua publicaqdo'

Art. 3a Revogam-se as disposig6es em contrSrio'
Publique-se' Registre-se. Cumpra-se'
Coelho Neto/MA, 18 de janeiro de 2021"

BRrrNo JosE nrprnroe E SrLvA
Prefeito de Coelho Neto

TERMO DE COOPERAEAO TECNTCA N' OO1/2O21

Disp6e Termo de Cooperagio T6cnica que entre si
celebram o Munlcipio de Coelho Neto/MA e a Cimara
MuniciPal de Coelho Noto/1}IA

Considerando que a Lei 680/2017, autoriza a Cdmara

Municipal de Coelho Neto/MA utilizar a Comissio Permauente

de licitagio, Pregoeiro e Equipe de Apoio do Poder Executivo

MuuiciPal;

Considerando que a Lei 8'666/93' regulameuta

da Administraqdo Ptiblica;

"oo"i6s1ando 
que a Lei Federal n" 10'520/2002 instituiu" no

imbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios'

,.Juiiaua" de licitagao denominada preg6o, para Aquisigao de

Bens e Serviqos comuns;

Considerando a regulamentaqao da modalidade de licitaqdo

aenomUaaa PregSo, por meio eletr6oico' com base no Decreto

i"a"t"f o 10.02a, de 20 de setembro de 2019;

Consider.ndo o ioteresse da Cdmara Muuicipal de Coelho

Neto/MA,queoecessitadeestruturaepessoalparaa
realizag6o de procedimentos licitat6rios;

Considerando que a Cooperaqdo mttua entre os 6rg6os do

rr,rooi"ipio contribui p"." 
"fi"i6o"ia 

da atua96"^ ?]t"'.tl'-1j"1

"o*o "iU"tgada 
pelos priucipios que regem a Adniuistraqao

Priblica inseridos na Coustituigdo Federal'

Ressalta-se ainda que os Org6os Aclmitristrativos Cooperados

aur"* levar em coniideraqao a ecooomicidade de governatrga e

aharmoaiaeotreospoderesquedevemsempreprezarpelos
;;;;;;;; aa Legaliaade, impessoalidade' Moralidade'

i.,Ei."sao e Eficidncia para realizagdo de uma boa gestao

adrlitristrativa'

A PREFEITURA MIJNICIPAL DE COELHO NETO/MA, COM

;;;;" Praga Getrilio Vargas, s/tre, ceotro',Coelho Neto - MA'

inscrito ,to CNpJ n" 05'281'738/0001-98' Deste ato

representado por seu Prefeito Sr' Bruno Jos6 Almeida.e

Silva, casado, inscrito no CPF nq 421'293'833-15' portador do

RG ne 04417509293, com enderego na Rua Nossa Senhora

Satrtatra, bairro Santana, CEP: 65620-000, Coelho Neto - MA' e

a CATVT.+NA MUNICIPAL DE \/EREADORES DE COELHO

NETO-MA, iuscrita uo CNPJ ua 06'779'540/0001-00' Iocalizada

na Rua Rio Branco, s/uq, neste ato por seu Presideute Sr'

RafaelOliveiraCruz,casado,ageatepolitico'porladorda
C6dula de Ideotidade RG ne Z3OL'287 SSP/PI' iDscrito no

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

maio, bairro centro, Coelho Neto-MA, ajustam entre si o
presente Termo de Cooperag6o T6c[ica, mediante as segiuintes

cl6usulas e coudig6es:

1. CLAUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO: Constitui objetivo

deste Termo de Cooperag6o T6cuica o apoio t6cnico operacioual

d CAmara Municipal de Coelho NetoiMA oa realizagdo de

Iicitag6es, em qualguer uma das suas modalidades previstas uas

leis 8.66611993, L0.520t2002, Decreto Federal ns 10'024 e

alterag6es posteriores, por interm6dio da comissao permatrellte

da hci1a95o do Municipio de Coelho Neto/MA, constituida do

presidenie, pregoeiro e equipe de apoio a ser designado atrav6s

de portaria, para conduEio das licitaq6es a serem realizadas
pela Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA, sempre que houver

necessidade,nrediarrtesolicitag6odopresidentedolegislativo,
cumprindo todas as exigencias da Lei OrgAnica e as resolug6es

do Tribunal de Contas da Uuiio e do Estado do Maranhdo e

demais trorlnas atiDenteo ao objeto'

S1" - No cumprimeuto do presente instrumento, a CPL'

Pregoeiro e Equipe de Apoio adotardo a mesma postura

necess6ria para seu trabalho, de forma independente e se'n

vinculagio ds pessoas, respeitando' sob pena de

."rpoo"utilidade. aos priocipios da Publicidade' Moralidade'
gfiiiGncia e os demais principios que Dorteiam a administraqao'

respondendo seus membros por faltas gue vierem a praticar no

exercicio de suas atribuig6es.
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S2o -Na realizaqio das licitag6es de interesse da C&mara

Municipal, dever6 ,"r rtiiir"o" as dotag6es orqamentarias do

ooder legisl"tiuo, ""oJo 
obrigat6rio que os atestados e

ffi;;;t'#; iootau"it sejam errritidos e sob inteira

responsabilidade do suior Cootafil da Cimara Municipal de

Vereadores,respeitaudo-SeSeropreopriucipiodaisonomiae
#;;;;;iu alt poa"t"s' cabeado neste-passo ao Presideute

da CAmara o du,emp.nho de arrtoridade superior ir CPL,

I.U""at " 
este a decis6o fiual sobre os temas levados a seu

;;;;il""to ou decis6o' iacluindo-se homolosagdo e

adjudicagio a" re,',ttuOo' em sede de qualquer modalidade de

Ucitaqao.

CLAUSULA SEGUNDA: Para a execuq6o deste termo de

Cooperag6o T6cnica " 
Ca*utu Municipal de Coelho Neto/MA

arcar6 com os "o,to' 
relativos i realizaEio de cada um dos

ptta"ai*"",os licitat6rios gue se fizerem uecess6rios' como as

i"Uii""q6"" de editais, resultados e extratos de contratos'

CIAUSULA TERCEIRA: O presente instrumeoto 6 firmado

com autorizag6o legislativa e com base na consulta junto ao

-'ibunal de Contas do estado do Maranhdo (TCE/MA

..asi/t;ri), sendo defesa a utilizaqdo de dotag6es

lrq"*"o,"rias do Poder Executivo eB qualquer licitaq6o

processada por autorizagdo da CAmara Municipal de

Vereadores.

CIAUSULA QUARTA. DAS OBRIGAQOES

3.1 Da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/lvlA:
3.1.1 Disponibilizar ComissSo de Licitaqao' Pregoeiro' e sua

equipe de Rpoio, necess5rios para a realizaqdo dos

pi*"ai*"o,os licitat6rios, lanqados pela Cdmara Municipal de

Coelho Neto/MA;
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 esclarecirneDtos e impugnagSes ao Edital
para apreciaqdo e decisio pelo setor respons6vel junto d

Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA:

3.2 Da CAmara Mun:icipal de Coelho NetoMA:
3.2.1 Informar a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA
sobre a intengdo de realizar procedimento [citat6rio nos termos

'te cooperaqSo t6cuica'
r ...2.2 Respousabilizar com os gastos para a execugdo do
vprocedimento licltat6rio Do que se refere ao uso material de

Lxpediente inserido d Cl6usula Segunda deste Termo de

Cooperag5o t6cnica assim que se fiodar o procedimento
Iicitat6rio, caso necess6rio;
3.2.3 Arcar com quaisquer 6nus pecuni6rios decorrentes da

execug6o deste termo de cooperagao t6cuica'

cLAUst LA QUINTA - DA VTGENCIA: o prazo para vigencia

do presente termo de cooperagio t6cuica inicia-se ua data da

assiuatura do termo e finda-se com a criag6o da Comissio
Permauente de LicitaqSo no Poder Legislativo, conforme
determina o Art. 51 da Lei 8.666/1993.

ct-Aust LA sExTA - DA PUBLTCAGAO: A publicagao do
extrato deste terrro de Cooperaqdo T6cnica, que 6 condig6o
indispens6vel para a sua efic6cia, ser6 providenciada pela

Cdmam Municipal de Coeiho Neto/MA.

Par6rgrafo Unico: Na hip6tese de denuncia no decorrer de

nrocedimento licitat6rio, aieurincia surtir6 efeitos t6o logo seja

hnalizado o processo licitat6rio'

CLAUSUL-A OITAVA - DO FORO: As partes elegem o f9r9 d1

Comarca de Coelho Netotrt4a como competetrte para dirimit

quaisquer dirvidas 9t"ioa"t 
do presente Termo d"--9"1Y19^",:

T6cnica,comoreDutrcraexpressadequalqueroutro'pormars
privilegiado que seja'

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

instr.umento em duas *"" a" igo"l teor e forma' ua preseuqa de

duas testemunhas abaixo assinaclas' para que surte seus efeitos

juridicos e legais.

Coelho NetoMA, 13 de janeiro de 2021

Brrrno Josri Almeida e Silva Rafael Oliveira
Prefeito MuuiciPal Presidente da Cimara
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Pubti c ad o por : SAMTJELJONATHAN D E LIluLA BASTOS
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PREF'EITURq. MUNICIP.S.L DE ESTREITO

RETIFICAC 1o/ERRATA Ne 03,'2021

RETTFTCAqAo/ERRATA Ne 03/202 1

Na Portaria Ne 065i2021, que nomeia LUCAS VINICIUS
GOMES DA SILVA BRITO, onde 10-se' " Diretor de

Departamento Fotogr6fico ", Substitui-se pelo termo " Diretor
de departamento ".

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
GA'INETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO,
ESTADO Do MARANHAo, EM 18 DEJANEIRO DE 2021'

CLAUSULA SETIMA . DA RENUNCIA: ESIE TETMO dE

Cooperagdo T6cnica poder6 ser renunciado, automaticamente'
pela superveui6ucia de uorma legal ou eveuto que o torne
material ou formaLmente inexequivel, e por voutade das partes'

bastaodo para taoto a trotificagao pr6t'ia de triota dias, e desde

que n5o haja nenhum procedimento licitat6rio em curso'

LEOARREN TI.'LIO DE SOUSA CLT}JHA

Prefeito MuniciPal

Ciente em

Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA

C 6di go id entificador: 9 3774bf4fc7 72bebb7 a3f4befbb0 1 6f7

ERR{T.{ Ne 01/2021

RETIFICAqAo/ERRATA Ne 0 1/202 1

Na Portaria Ne 025i2021, que nomeia CHIRI^ANE CARVALHO
DOS SANTOS, oude l6-se: "Assessora Juridica do CREAS -
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA

SOCIAI ", Substitui-se pelo termo " Procurador - Chefe de

Procuradoria EsPecializada ".
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

CASTI{ITT DO PREFEITO MIINICIPAL DE ESTREITO,
ESTADO DO MARANTIAO, EM 15 DE JANEIRO DE 2021.
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