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SOLICITAÇÃO DE DESPESA
FOLHA fí

São João dos Patos - MA, 05 janeiro

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

Sra. Secretária'

/'

Venho por meio deste, soJipitárv.qúe!a..Vòssa Senhoria possa tornar as providen
cias necessárias para a abérturá^de Processo'kicitátório;.obedecendo aos rigores da lei n°.
8.666/93 e suas.alterações^postéribres, tendo] por objeto;'a. Contratação de empresa para a
prestação de sérviços'âe\Çonsú|tpna Técnica'Administrativa'̂ arèás dé Licitações e Con
tratos para atender a-Secretaria/ Muniòipai dè Administra"ção-'ció'Município de São João dosPatos -MA, cje acordo'cpm asinformáçpes emíÁhexo. •• . j

Tendo ern vista a •riecéssidade do.apeKeiçoámento e o uso das legislações que
regem a realização de proòedirnentos-de-cphtrataçãp se faz- necessário a contratação de
empresa para a prestação de^serviços de consultoria emUicitáções e Contratos Administra
tivos para atender oMunicípió/ie .Sãò João dos Patos!-'l\/lA,\cÍurante oano de|2021.

I ^ /ic-v . !

Atividades a seréni desempenhadas estão tqtãlmenté'ãlh'eias às atribuições fina-
lísticas do Pocler Executivo, du-sejà,:àqueÍãstv^tadasrà função. legiferante.'' ' |

i • W...--7 ~N.> . 7'^,"'''. C - J •

As atividades a sererh"dèse,nvolvidá]S'pela-jCbntratada são totalmente diferentes
das exercidas pelos membros da Uicitação^dá- Secretaria Municipal, nomeados em folha,
conforme disposiçãotranscrita nas Decisões PL TCE/MA n°40/2004, 74/2005-6 11/2007.

Atenciosamente,

Mo- S
lüstavo Carvalho Silva

Chefe Setor de Compras

ww\v.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. netúlin Varpa.<;. Cenfrn - CF.P: 65.665-000. .S3n .ToSn dns Patns/MA
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01

DESCRIÇÃO DOSSERVIÇOS

1. Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo LIcitatórío:
fase interna ou preparatória; fase externa; duração de cada fase, burocracia
dos processos licitatõrios; perda de recurso orçamentário e financeiro; princí
pios básicos; elaboração de projeto básico/executivo, quando for o caso; ela
boração do termo de referência (pregão), quando for o caso.
2. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo e no Procedimento da
Licitação: aplicabilidade das modalidades de licitação; regimes de execução;
modalidades de licitação; dispensa e inexigibilidade de licitação; habilitação
nas licitações; registro cadastral de licitantes; procedimento e julgamento das
licitações (classificação e desclassificação-das propostas.-revogação e nulida-
de da licitação). . . . • • - ^ • ' J
3. Assessoria é Consultoria Técnjca nas Definições do Òbjéto: compra^
contratação de obra, contratação desserviço, alienação, locação, concessão
ou permissão; dispensa e inexigibilidade (em que situações poderão ser usa-'
das, (formalização do procéssoi prazos,'ratificaçâp:pela autoridãde competenr
te, etc.). _ \ '-
4. Assessoria e Consultbriá Técnica nas.'Moda|idades'de Licitação: como
escolhera'melhpr modalidade de'ácofto'cóm' o objeto a ser contratado; como
calcular ovalor do.contrato para fracipriârãb^pesá^i'.-!^-', ^ - -
5. Assessoriá'A-Consul_tona Téc'nica_np' Processp^^dé Habiljtáçâp das
Empresas: regikròs^cadãstrá^s';'obrigatoriedade das èmprésás'mantere as
condições de habitação em tódas asetapas dp processo:vy' ^Li-jy
6. Acessória 'e-Cóhsültpria;Téchlca no-Sjsteniã de Registró^de-Preços;
nas modalidades concorrência e prêgão._ . /XK/lV , / .
7. Assessoria e Consultôria Técnica ríòruso'dpxPregãp: formas de.realizar,
pregão presencial e eletrônico; base legal; procediméntòs^datsessãò pública^
presencial e elètrônicólo.quejéjvedadojào pregão; vantagens!e'̂ dèsvantagens
do pregão; ;Obrigatorièdàde de usar o pregão; contratos ádrnmistrativos; em
que situação'a adminlstraçãp^é-obrigada^a firmarcontritoi iristrumentos que

rência e demais sVt^ços pèrtinèhtesà área.de lidtáções^púbjicasVçohtratos.
8. Assessoria e Cohsultófia'Técnica np usó.vdò SACOP:'áliméntaçâo-e
acompanhamento do SÁCÒP JCE/MÁ.'̂ —/."'--''i'' -

! - - ' i6) "v \
9. Fase interna e externa segundo o Decreto n® 10.024/20,19...' . •

1 - --- A-Vi 'v

unicefíâ?

QUANT

FOLHA r

Mês 12

.' XJSâo João dos Patos' - MA, 05 janeiro de 2021

— .

Atenciosarhente,

lustavo Carvalho Silva
Chefe Setor de Compras

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. GetilHo Varpa.s. 11.5. Centro - CF.P: 6.5.665-000. SSn .ToSo dn.s Patns/MA


