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Memorando Circular n® 05/2021
São João dos Patos, 05 de eiro de

A Secretaria Municipal de Administração, comunica a quem possa interessar,
sua intenção de participação do referido processo licitatório para a Contratação de empresa
para a prestação de serviços de Consultoria Técnica Administrativa nas áreas de Licitações
e Contratos para atender a Secretaria Municipal de Administração do Município de São João
dos Patos - MA, mediante realização déJicitãçãõ pública na mòdáiidàde Toitiada de Preços,
tipo menor preçp''por item, confprrne condições, especificações e quarititativos;a seguir.

ITEM DESCRIÇÃO DOSSERVIÇOS UND QUANT

01

1. Assessorla e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licitatório: fase
interna ou prèparatória; fase externa; duração-dej^^aífase,.burocracia dos processos
llcitatórios; perda de recurso orçamentário'erfinapceiróTíp^ básicos; elaboração
de projeto básico/executivo, quandO'fpfio"^caso;'"eÍabórà^p;-do. termo de refprência
(pregão), quando for ocaso.t ;;-.. ^ ... j. * '
2. Assessoria e Consultoria"Técnica no Processo e'm.o,^ Proce'dirinento da
Licitação: apllcabilidádel^das^^^^^mbdálidade^ de.Jicitaçâo; regimes/['devexéçúção;
modalidades ide llcitaçâo;-"âÍspensá -e -ihêxigibilidàhe^de licitaçãó;'ihabilitaçàb nas
licitações; registro cadastral de |̂içitantes; procedimento^^ e'jürgamè^ licitações
(classificaçâO;e desclassifjcaçâò.das propostas, rèvogação^e nuiidade.da licitação).
3. Assessoria e Gonsultofját Técnica nas DefinlçÕes-^cio, [Objeto: compra,
contratação de obra, contrataç,ãor-dé3êfviçoT-álienaçâo,_Jocáção,; :.cqnçessão ou
permissão, dispensa e inexígibilidade (em que situaçõps_ poderão ;ser usadas,
formalização do processo, prazos,frâtificaçãb pejàaütblidádé cbmpete'nte,;etc.).
4. Assessoria e Consultoria técnica nas Modalidades de Liçltação:'cPmo escolher
a melhor modalidade de açordp'Com'ò objeto a ser contratado;.çômpVcalcular o valor
do contrato para fracionar a^despesa.\ '•
5. Assessoria è Consultòfia féc'nica-pb. Processo de Habiliteção' das^Empresas;
registros cadastrais; obrigatbhedàdè das\empresas manterèm'/as''̂ condições de
habilitação erh todas as etapas d9:pVbç«ss9.
6. Assessoria e Consu!torla(;féb7nlca'lno..SlsJtema de. Reglstro';de". Preços;"nas
modalidades concorrência epregãóli .J,'; (7",^ Vi '* ^ V
7. Assessoria e Consultoria Técnrcá"nò uso:do'Pregão^-,formás de realizar, pregão
presencial e eletrônico; base. legal; p'rócediméntos/da. sessão""pública presencial e
eletrônico; oi que é vedado ao. pregão; vantagens é desvantagens do pregão;
obrigatoriedade dè usar o pregão; contratos adrhinistrativos; em que situação a.
administração é obrigada a firrnar cpntrato;. instrumentos que substituem o,contrato;
vigência dos contratos; Aplicabilidade da Lei Complementar.n®123/2006 ,e suas
alterações dadas pela Lei Complerhentar n* 147/2014, peculiaridades na habilitação;
regularidade Ifiscal; direito de preferência e demais serviços pertinentes à área .dé
licitações públicas e contratos." "" ~ "" '
8. Assessoria e Consultoria Técnica no uso do SACOP: alimentação e
acompanhamento dojSACOP TOE/MA.
9. Fase interna e externa segundo o Decreto n° 10.024/2019.

Mês 12

Os Órgãos / Secretarias que tiverem a intenção de participar da referida
licitação, deverão manifestar seu interesse de participação mediante o encaminhamento a
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA,
da sua Manifestação, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua
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concordância com objeto a ser licitado contendo a estimativa e especificações pertinentes^
antes da realização do procedimento licitatório.

(f

Thuanyu^s
Secretária MOqjci

Portaria

•>,-

Vv

r

—A

V\\ \\
n"-. 7 X-

--t

ornes

dministração
01/a021

\"

ti
i \

^ ' i í . ♦ í ^ -

I •

' 1 f

• í -ini -
.-.i I { •'

' /• -f-V/C-C-N-

:x-'-

iOrXZiVxXc

*í-p

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, São João dosPatos/MA

folha n

RulMC


