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Edição no n°761/2022

Contratação de empresas para aquisição de Materiais
de Construção, Hidráulica e Elétrico para atender as
demandas do Fundo Municipal de Assistência Social
do  Município  de  Coelho  Neto  -  MA.  Data  da
Assinatura: 20 de maio de 2022. Prazo de vigência:
31  de  dezembro  de  2022.  Elemento  de  Despesa:
3.3.90.30.00  Material  de  consumo.  Valor  total  R$
34.292,94 (Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e
Dois  Reais  e  Noventa  e  Quatro  Centavos).  Coelho
Neto - MA. PUBLIQUE-SE.
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Na ARP nº 003/2022, nos Contratos e Extratos de
Contratos de números 022/2022, 023/2022, 024/2022,
025/2022,  onde se lê:  neste ato representada pela
Sra .  ALCILENE  DE  SOUSA  TELES,  CPF:
892.344.053-15, Leia-se: neste ato representado pelo
Sr .  ROGÉRIO  DE  SOUSA  TELES,  CPF  n°
041.856.293-89. Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO  ELETRONICO  025/2022.  A  Prefeitura
Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, por
meio  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  torna
público para conhecimento dos interessados que fará
realizar,  sob  a  égide  da  Lei  n.º  10.520/02  e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão  Eletrônico,  do  tipo  menor  preço,  para
Contratação  de  empresa  para  Aquisição  de
fardamento  para  profissionais  da  Educação  para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do município  de Coelho Neto -  MA,  por
meio de registro de preços,  no dia 03 de junho de
2022 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do
uso de  recursos  da  tecnologia  da  informação,  site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,  sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
pagina  web  do  Portal  de  Compras  Públicas  –
e n d e r e ç o
https://www.portaldecompraspublicas.com.br  no
P o r t a l  d a  T r a n s p a r ê n c i a  n o  e n d e r e ç o :
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acess
oInformacao/licitacao/tce,  e  no  site  SACOP  no
e n d e r e ç o :
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zu
l. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de
C o m p r a s  o u  a t r a v é s  d o  e - m a i l :
cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 17
de  Maio  de  2022.  Antônio  Francisco  Lopes  –

Secretário Municipal de Educação.
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Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA N.º172/2022 - SEMED

Nomeia  os  membros  da  Coordenação  do
Programa  Mais  Integral  de  apoio  técnico-
financeiro aos municípios para implantação de
escolas de tempo integral nas redes municipais. 

O  Secretário  Municipal  de  Educação  de  Coelho
Neto/MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pelo art. 96, incisos I, II e III da Lei
Orgânica  do  Município,  Decreto  Municipal  nº
51/2022/CC e Lei Municipal nº 778/2022, de 07 de
março de 2022, resolve baixar a presente portaria,
nos seguintes termos:
Art.  1º  -  Ficam  designados  como  membros  da
Coordenação  do  Programa Mais  Integral  de  apoio
técnico-financeiro  aos  municípios  para  implantação
de escolas de tempo integral nas redes municipais,
modelo  pedagógico  e  melhoria  dos  indicadores
educacionais,  para  o  exercício  de  2022-2023,  os
servidores abaixo relacionados:

Antônio  Davi  Aguiar
de Oliveira

CPF: 264.230.493-00 Coordenador Geral

Helena  Rita  Freire
Torres

CPF: 493.659.673-68 Coordenador Pedagógico

Joelson  Patrício  de
Oliveira

CPF: 493.293.753-91 C o o r d e n a d o r
Administrativo-Financeiro

Art. 2º.  Esta Portaria terá vigência até o dia 31 de
dezembro de 2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Coelho Neto, 20 de maio de 2022.

ANTONIO FRANCISCO LOPES
Secretário Municipal de Educação
Portaria n° 007/2022
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