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MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

N

CERTIDAO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
• Processo administrativo n°: 250/2020.
• Nome/Razão social do(s) interessado(s): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
• Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO
GOVERNAMENTAL - SEMPLAN.
• Assunto: Solicitação de autorização ao setor responsável pelas Licitações Públicas
desta repartição, visando a instauração e abertura de processo licitatório para
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE.
Certificamos para os devidos fins de direito, a autuação do processo administrativo
acima identificado.
Desta forma, em juízo de cognição, vislumbrando imprimir mais celeridade à
tramitação dos feitos y f: is segurança a ma useio dos autos deste processo, eu,
CLEICIANE COSTA, ~ ' ',t f.t -~- ~
~~~
, Chefe de Divisão de
Protocolo, servidora pública deste poder executivo, subscrevo, lavro e assino esta
atuação. Dou fé. Paço do Lumiar (MA), 13 de Janeiro de 2020.
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MUNICIl'IO DE PAÇO DO D~f1AR (~~)
PODER EXEC~tJTIVO
GABÌI~IETE DO PREFEZTO
PORTARIA N° 1069, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017
,D1,.cpõe sobï~e 1v0~~E~4ÇÃ0 de Clzefe da
Divisdo de Pt~o~ncolo, ~a S'ecr•eiar•za

~e

Platïejaj;7etzto e ,~rï`icl~lcX~c~o Governa,FtïarZtal
do ~,~itt~icipio de Pa~o r~o L~ï,r~iar e~a o~~rí~a,~
pr•o~.~ic~~ r•ïcàcts.
O PREFEITO lYIIJI~CII°AL DE PAÇO DO LUiV~AR, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuiç~►es legais e ene. co~vrormidade con,. artigo 80, inciso V, da Lei Orgânica do
nu~~icípio de Paço do Lunúar/MA e cone ftdcro na lei L~.urúcipal n° X81/2013,

RESOLVE:

Art. 1°. NO?VI~AR CDEICIAI~~E DOS S.A.~ITOS COSTA, inscrita no Cadastro l~7acional de
Pessoas Físicas — CPF n° 013.$03.263--70; para exercer o cargo em comsssão de CHEFE DA
DIVISÃO DE PROTOCOLO, simbologia DAÌ-1, vinculado a Secretaria Municipal de
Planejamento e Articulação Goveiva~eï~tal — Coorde~lação de Planejamento e Oxçanlento -Departa.t.~iento .A.c~T,~ïnistrativo e Financeiro.
Art. Z°. Esta portaria entra em vigor na data~de sua p~.iblicação, retzoagir_do seus efeitos ~. data
de sua afisinatura.

PUBEIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUNZPRE-SE.
GAI3rNETE DO PREFEITO DE PAÇO DO LDMtAR, ESTADO DO ~Z~RAI`+~IÃO;
AOS SEIS DIAS DO NI~S DE I~TOVEïYXBRO DO ANO DE 2011.
~~~`'~~`~,1.~-~~
. --...~
, ~
~~~Y-,
,•,~-`~~~~~~?
NCISC"O DUTRA FILEO
ONl%IVGOS
Prefeito M~~7~icipal

Quarta-Feira, 08 -Novembro - 2017
PORTARIAS
PORTARIA N° 1069
PORTARIA N° 1069, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de Chefe da Divisão de Protocolo, da
Secretaria de Planejamento e Articulação Governamental do
Município de Paço do Lumiar e da outras providências.

D.O. PODER EXECUTIVO
retroagindo seus efeitos à data da assinatura, revogando-se as
disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpre-se.
GABINETE DO PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHÃO, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2017.

Domingos Francisco Dutra Filho
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com artigo 80, inciso V, da Lei Orgânica do município de Paço do
Lumiar/MA e com fulcro na lei municipal n° 481/2013,
RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR CLEICIANE DOS SANTOS COSTA, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas —CPF n° 013.803.263-70,
ara exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE
.,PROTOCOLO, simbologia DAÍ-1, vinculado a Secretaria Municipal
de Planejamento e Articulação Governamental —Coordenação de
Planejamento eOrçamento —Departamento Administrativo e
Financeiro.

Fotha n° ~~}
P~roc. n° ~C U ~~.~~,v
Servi~or ,~~

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura.
Publique-se, registre-se e cumpre-se.
GABINETE DO PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHÃO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2017.
Domingos Francisco Dutra Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA N°1060
~ORTARIA N°1060, de 03 de NOVEMBRO de 2017.
Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de Assessor 1, da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças do Município de Paço
do Lumiar/MA e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o art. 80, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro
na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

Art. 1°. EXONERAR CLEICIANE DOS SANTOS COSTA, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas —CPF n°
013.803.263-70, do cargo em comissão de ASSESSOR I,
simbologia DAI-1, vinculado a Secretaria Municipal de
Administração e Finanças.
Art.2° -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-181120171814

Quarta-Feira, 08 -Novembro - 2017
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D.O. PODER EXECUTIVO

Diário Oficial do Município
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 695/2017
Praça Nossa Senhora da Luz,Centro, 01
CEP: 0000-000 -Paço do Lumiar-MA
vwvw.pacodolumiar.ma.gov.br

Domingos Francisco Dutra Filho
Prefeito

Ivan Wilson de Araujo Rodrigues
Procurador Geral do Município

DIAGRAMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL

~P

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira ICP
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Divisão de Alimentação Escolar

Servidor

CI. 061/2019/DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Paço do Lumiar, 12 de dezembro de 2019.
De: Divisão de Alimentação Escolar/SEMED
Para: Gabinete/SEMED

Assunto:
Chamada Pública PNAE para Aquisição de Gêneros da Agricultura l"arr~iliar

Venho por meio deste, respeitosamente perante Vassa Senhoria,
encaminhar o Termo de Referência e os Cardàpios da Alimentação Escolar 2020,
aprovados pelo Conselho de Alimentação Escolar ~- CAE ~dc~cs em anexo)
referente à aquisição de gêneros alimentícios oriunda da Agri~;ultura Familiar e do
Empreendedor Familiarí PNAE, objetivando a abertura de processo administrativo
para reafixação de uma nova Chamada Pública PNAE.

~
Nutricionista/SEMED/CRN 6440
Divisão de Alimentação Escolar/SEMED

Aveni~a 13, ~t~~d~-a 242, ní~ ~ - ~:~nju;:~º :~aioi7~c~ - ~aç~~ d~.~ l,un~iar - ?~~~

CONFERE COM O ORIGINAL
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