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São João dos Patos/MA, 06 janeiro d

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

Prezada Senhora'^

Tendo tomadõ conhecimento da realização da licitação,'médianteío Memorando
Circular n° 05/2021, pára á Contratação derempresa para.a^prestaçao/dé/serviços de Con
sultoria Técnica: Administrativa nas áréãfs.fde^UicitCções e Contratos par# atenjjer a Secreta
ria Municipal àaAdministraçâo,dó^MuniçípÍo^de^s|oyóãd*dps'Patos^r.MA, êncaminhamos a
Vossa Senhonamossa'Mili[festáçM intençâo.de. pártjcipaçãò}d^^^^ licltatório, na
condição de Órgãb Participaiflé^^o^^^^ processo/liGitatórt fj I - -j

Segue em anexo^nossà-:manifesteç,^^^ plánillja;^om'.cjd"antitativòs^ e descrimina-
ção dos produtos; . " • y'~ \

^ ! pi ! I í •_ . r_

• Certo

Áténcib&mérité^ "X

A /-.///••

'Marianna Lyrã'da RocFfs^áhtós Teixeira
Secretária M|ÍRíètparl '̂;Educação S

:• Portaria n° 0.02/2021. '

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ANEXO - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 0501005/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Assessoría e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licítatório:
fase interna ou preparatória; fase externa; duração de cada fase, burocracia
dos processos licitatórios; 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. Assessoría e Consuitoria 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 cad^tral_de iicitantes; proce^ment^ e 6^
licitações (classificã^o e desclàssificâção dás pfópôstis, revogação e núlida-
de da licitação). ' '
3. Assessoría e Consultoria Técnica nas Definições dó Objeto: compra,
contratação de obra, contratação de serviço, alienação, locação," concessão
ou permissão, dispensa e inexigibilidade (em que situações poderão ser usa
das, ^formalização do processo, prazos, ratificaçâp._pela autoridade competen
te, etc.). . _
4. Assessoría e Consultoria Téçnicamàs Modalidades de Licitação: como
escolher a melhor modalidade de-ácofdólcom',6.objeto a ser contratado; .como
calcular o valor do contrato pafMfáciOnar a despèsàkVjj: )
5. Assessoriatercphsultorla-.Técnica no PrOcessq.^de Habiíitáçaò/das
Empresas: regjsti^òsto.adastrais; obrigatoriéàade das em^presásjrianterem as
condições de hàbijitáçãò.erníodas^as etapasdo processo;!",
6. Assessoría e Consuítòríã-Técnicã no~SI)stènia de Registróíde Preços:
nas tTi.odaJidades cbnçoi^rência e pfegão.j—
7. Assessoría e Consultoria Técnica no uso do^Pregão: formas de realizar,
pregão presencial e élèVrônlco;.base legal;.procedirn'entoá dà '̂sessão pública
presenciai e eletrônicô;\o''que é vedado'ao"pregãò; yantágehs!e.desvantagens
do pregão; obrigatoriedade,de„usar_o.pregâo:..çoritratos.administrativos; em
que situação a administração é obrigada a firmar contrato; instrumentos que
substituem o contrato;! Yigência,,dos contratos;. Aplicabilidade: da Lei Comple
mentar nH23/2pq6;7è'süasi^aiterações dadas pelá .L^ei Çompjemeritar n°
147/2014,, peculiâridades! rià.habiljtação; reguiaridàdè-.fisçajl/direito ,de prefe
rência e demais sèrviçpápVH'̂ ®'"'̂ ®®^ licitaVõés,públirase contratos.
8. Assessoría e Consujtorla TéChlca_ no^usp-do SÀCÓPij^alimentação e
acoi^panhamento do SAeOP.TCE/MA.!^^;ii>vv'̂ ' -P " ' ' '
9. Fase interna eèxterhá ségündo!o,DecretojTÜ0;024/2Ò^

unicef

folha n

Mês 12

São João dos Patos/MA, 06 janeiro de 2021

Marianna Lyra da Rocha^antos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Portaria n° 002/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Floriano Peixoto, s/n° Centro
CNPJN° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

unicef^J

FOLHA n

Rülirt

N° 0701005/2021
São João dos Patos/MA, 07 janeiro de 2

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

Prezada Senhora,

Tendo tomado conhecimento_da;rèalização da licitação, mediante !o Memorando
Circular n° 05/2021, para a Contratação':^ prestação de seijviços de Con
sultoria Técnica Administrativa nás^árèàs''d'e Licitaçõès^e 'Conti;atos,;para atender a Secreta
ria Municipal deAdministrâçãò:;dò Münicípiò"dè São^Jdãp dos" Pátos-'f;'MA, encaminhamos a
Vossa Senhoj-ia noss^a j^ánifèstação/de interiçãp de paHjcipapãq-dç.processo licitatório. na
condição de Órgão Participãnte''ddTèferídb~^6cesso licitatõriòrv, i

• \1V • (UVU

Ségue em anexpChossa manifestaçãà.è"plani|ha'com, quantitativos! e descrimina-
ção dos produtos. ^ ^ - *«

1i' 1 u, .; K'
> r

•

Certo-;b-dè'Su'a atenção, agradeço ãntecipadárhente.

VH-,;' • ~
'-Atenciòsamehtè,

' •"••W - -

e"deX^lIveira Lima
Muríicipalde-Saúdè-

haria n° 007/2021

www.saojoaodospalos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Floriano Peixoto, s/n®, Centro
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 0601002/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Assessorla e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licltatórlo:
fase interna ou preparatória; fase externa; duração de cada fase, burocracia
dos processos licitatórios; 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. Assessorla 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; procedirnento e julgamento das
licitações (çiassificá^õ e dêsclassificaçãò dás pròpòstas,'revogação é.núlida-
de da licitação). , . '
3. Asséssoria e Consuítorla Téchica nas Definições do Objeto: compra,
contra'tação de obra, contratação de serviço, alienação, locação, concessão
ou permissão, dispensa e inexigibilidade (em que situações poderão ser usa
das, íformalização do processo, prazos, ratificação-pela âutoridadé competen
te, etc.). _
4. Assessorla e Consultoria Téçniciatnas'Modalidades de Licitaçãò; como
escolherá melhor modalidade de'ácòndÔt^om,p!.objetò a ser contratado; como
calcular o valor do contrato pafãíraciònãr a despesá>^^_^?•
5. A'ssessoriá]^e~ÇonsultoriaJtécnlca-no Processq^de ^Habilitação^ dás
Empresas: régistfõs;cadastrais; obrigatoriedade das ernpresás-mánterèm as
condições de habilitação,erh todas asetapas dp processó; '̂/ // j
6. Assessorla e Cohsu[tbfiàNTécnicá fio Sistema de Registro! de Preços:'
nas modalidades concorrência e pregão.r- \ ]
7. Asséssoria e Consultoria Técnica no üsò dó Pregão': formas de realizar,
pregão presencial e elètfônico;.base legai;-procedirhéntosbàVessão^ pública
presencial e eletrônico;! o'que é vedado ao-pregãCrvantágéhs'é desvantagens
do pregão; obrigatoriedáde..de_usar.,o,pregão;:contratos adrfiinistrativos; em
que situação a administração é obrigada a firrnar contrato; iristrumentos que
substituem o contrato;, vigência, dos contratos; Aplicábiiidàde da Lei Comple
mentar n'123/20C)6:{e'súas!\aíterações dadas.pela! .L^ei Complementar n"
147/2014, peculiáfldades^nà .Habilitação; regularidádè'fiscal;'direito ide prefer
rêncla e demais serviços,pertinentes à área de licitaçoes,públic^s e còntfatos.
8. Assessorla e Còhsultpria Técnica no.usò'do SACÓP: .alimentação e
acornpanhamento do SÃÇ0P;jrCE/MA.>3v^^^^ '
9. Faseinterna 0exterhá^ségundõ^.beçretó n^ 10.024/2019.

!

'W. tf

unicef(â.í

FOLHA n*

MB—-

/

Mês 12

' São João dos Pãtos/MA,:07 janeiro de 2021,

Atenciosamente,

Oli\/eira Lima
íeciiétário Municipal de Saúde

Portaria n°lD07/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br


