
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJN" 06.089.668/0001-33

À Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta,

DESPACHO

folha n*.

RubriCc

Conforme solicitação para elaboração de relatório de preços [estimados,
referente à/solicitação de despesa da secretaria' Municipal de Administração, para o
contratação de empresa para a prestação de serviços de treinamento e
capacitação de servidores da Secretaria Municipal de Administraçãò-Setor de
Compras,! com foco no planejamento;-\:organlzação e gestão das compras
públicas, incluindo o acompanhanién1to^Jdás:.rótinas administrativas, estamos
encaminhando relatório com preços^- estimados,^ê/traído de fornecedores do ramo.
Com baserem tal,i3ròceàimento-encaminhò os àutos''do presente processo, para as
cabíveis pt;ovidencias^);

JUSTIFICÀTiVA DÊ PREÇOS : ''V'

1. Conforme dispõe o•inciso-IV,- artigo i2°' da lnsyúçãp Normativa n" 05/2014,
informamos que foi realizado pê'squisà"de 'preços para futura aquisição dos materiais
neste processo IicitatóripíWde 'o'prêço"de Têférêncjã';foi formado baseado em
contratações similares de.çutròs.entes públicos. •'. •• • !

í N'.--.; I
2. Os valores de referência/adotados foram a média dos valores obtidos na pesquisa
de preços,iCohforme preceitua a ÍN n" 05/2014,-Art. Í2°,'§^2°.^.j

3. Os valores obtidos nà.'pesquisa foram avajiadòs critiçamente, no sentido de que
suas médiàs .não apresentárri grandes yafiàções, não.comprometendo a estimativa do
preço de referência, representando de;-formã' satisfatória os preços praticados no
mercado. ( \' !

São João dos Patos - MA, 08 janeiro de 2021

Gustavo Carvalho Silva
Chefe do Departamento de Compras
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA.



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N® 06.089.668/0001-33

JUNTADA DE PESQUISAS DE PREÇOS

TLft- '

Kuhfic

Junto aos au^ do processo administrativo n° 0401008/2021, que deu
origem à Dispensa de Licitação, cujo objeto trata da contratação de empresa para
a prestaçãO/de serviços de treinamento e capacitação de servidores da'Secretaria
Municipal'de Administração-Setor de Compras, com foco no planejamento,
organização e gestão das compras públicas, incluindo o acompanhamento das
rotinas administrativas, as pesquisas de.preços.
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MOURA & SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
SETOR DE COMl»RAS

PROPOSTA DE PREÇOS

folha

Rubric

OBJETO: Prestação dc sciviços dc treinamento e capacitação de servidores da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças-Setof||dej.,Compras, com foco no planejamento,
organização e gestão das compras púbdcasi^^in^elüindü o acompanhamento das rotinas
admininstrativas.

ITEM quant.
ic servicosyjdoVitremamentov-c/ .canacilacaoi de ü.Prestação dc scrviçosyj'doVítreimunentó;-\é^=j^^^^

servidores da Seciçípria|'|Mil^ííüi^^^^^
o .... .1. s,»Finaiiças-Setor de (^ó^pras^V^ Serviço

VALOR

RS 17.500,00

- 17.500,00

validade de 9ÍtUp4entay'dÍÍás!Í^
yf!5' ':*?'•>:!'?'*í , ti*HfJi' ' f••' í1;, •-'

[7.500,00 j(peZessète;ínilèjqúm^^
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CPF: 609.620.443:00
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CONSU.IORIA &SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Departamento de Compras da Prefeitura Municipalde São João dos Patos/MA

PREZADO,

Pelo presente submetemos a vossa apreciação a nossa Cotaçãode Preços relativa a solicitação
enviada para nossa empresa, informamos que em nossa proposta Já estão Inclusos, todos os

custos operacionais, encargos previdenclários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer

outros que Indicam direta ou Indiretamente na execução do objeto.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de treinamento e capacitação de
servidores da Secretaria Munídpal de Administração e Finanças-Setor de Cortipras, com foco no

planejamento, organização e gestão das compras públicas, Incluindo o acompanhamento das
rotinas admininstrativas.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: T N SILVEIRA OLIVEIRA - ME

CNPJ: 34.054.088/0001-46

Endereço: Trav. Frederico Leda NS1827 - Bairro COHABem Bacabal - MA

E-maíl: tlagQnatanaelBl@gmail.com .

IDDDITelefone:Í99) 9.9844-7^7Í ^ .

DADOS DOPROPRIETÁRIO

Nome: Tiago Natanael Silveira Oliveira

Cédulade identidade/Órgão Emissor: 47.983.420-9, expedidapor SSP/SP
CPF: 040.498,193-33

Cargo/Função: empresário

E-mail: tiagonatanael81(5)emai!.com

(DDDl Telefone: (99) 9.9844-74471
Bacabal (MA), 06 de janeiro dc 2021

TIAGO NATANAèC SILVEIRA OLIVEIRA

CPF: 040.498.193-33

Representante legal da empresa

RTCONSlJllCR A&SERVIÇOS tfroí:tjocna'an.-3«v8l«i»r.cirxm
CHPJ;3<DWC»88A»0: -<6 y_|. («198102-79^1®
T?nv Fred«<ícolMa1£37.rohnblCFP;tóJC&«».Boenha!.WA *
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^ V C0N5U.7ORIA &SERVIÇOS
a ^ íi

FOLHA ir

PLANILHA COM QUANTITATIVOS EESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Objeto:Contratação de empresaparaa prestação de serviços de treinamento e capacitação de servidores
daSecretaria Municipal de Administração -Setor de Compras, com íoco no planejamento, organização e
gestão das compras públicas, Incluindo o acompanhamento dasrotinas admininstrativas.

Rubricar

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR

01

Prestação de serviços de treinamento e
capacitação de servidores da Secretaria

Municipal de Administração e FInanças-Setor de
Compras, com foco no planejamento,
organização e gestão das compras públicas,
incluindo o acompanhamento das rotinas
admininstratívas.

Serviço 01 R$ 14.000,00

TOTAL R$ i4.o[n;oo

Valortotal: R$14.000,00 {Quatorze mil reais)

Validade desta pesquisa: 60 (sessenta) dias

Prazo da Prestação dos Serviços: 30 dias.

TIAGO NATANAEL SILVEIRA OLIVEIRA

CPF: 040.498.193-33

Representante legal da empresa

S ^ CONSUITCR A &SERV^ICC»
CNPJ: WlMOaaAXO' •*<>
Ttnv. Fted^o Iftrta •Cohnb lCFP; 657(XM1Q0 •Sncnbnl •MA

Bacabal (MA),06 de janeiro de 2021

bnaf: Irc<}cn3'arv:« 81fe'5mcJ.ccn

Tel: 1"!98102-7981'^
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