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PREFEITURA DE'

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJN® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

DESPACHO

Ao Senhor

Gustavo Carvalho Silva

Departamento de Compras

unicef^

folha n

Encaminho as soiicitàçõés dé despesas das secrètarias rpunicipais de
Administração, Educação e Saúde, com vistas à: reaüzãção de procedimento Jicitatório para

a Contratação de empresa para a préstàçâo^_de serviços de Consultoria Técnica
5' ^ . . •V-^ V-x "ViV. •• . I

Administrativa nas áreas de LicitaçõeS'e<Contratós;para.;aténder as diversas secretarias do

Município de[São João;dòs'RatosV- MA. ícõriformèfseguè -erh "para elaboração de
pesquisas deipreços.èstirhados.'; _. -'-V. ^"»í '.'I: '/ • I
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJN° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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Riibn

UND QUANT

1. Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licitatórío: fase interna ou preparatóría; fase
externa; duração de cada fase, burocracia dos processos llcitatórios; perda de recurso orçamentário e
financeiro; princípios básicos; elaboração de projeto básico/executivo, quando for o caso; elaboração 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~execuçâo;'' modalidades" de: iicitação:?dispensa-"e"jnexigibilidade de
licitação; habilitação'"nas licitações; registro cadastral de licitantes; procedimento e julgamento das licitações
(classificação e desclassificação das propostas, revogação e nulldade da licitação). , i
3. Assessoria e;Consultoria Técnica nas Definições do Objeto: compra, contratação de obra, contratação de
serviço, alienação, locação, concessão ou,permissão, dispensa e inexiglbilidade (em que situações poderão ser
usadas, formalização do processo, prazos, ratificação pela autoridade competente, etc.).
4. Assessoria é Consultoria Técnica nas Modalidades de Licitação: como escolher a melhor modalidade de
acordo com o òbjéto a ser contratado; como ça!cularóValpr;do contrato pára fraclonar a despesa.
5. Assessoria e Consultoria Técnica;, rio ProceVspj de/Hábilitação das Empresas; registros cadastrais;
obrigatoriedade das empresas manterem.as còndiçõ^spê habilitação em todas as etapas do processo.
6. Assessoria p Consu(tória-Técnica'ri6"Slstema dé Registrb/de^PreçosV nas^-modalidadès concorrência e
pregão. ; ;
7. Assessoria e Consuitbfià;Téchica''no uso do.Pregão: formas de'realizar, pregão presencial e eletrônico:
base legal; procedimentos"dã sessãa"pública^presencial;e eletrônico; o que'é"ve*dado ao pregão; vantagens e
desvantagens do pregão; obngátòriedadè de'-.usar_p;'prègâo: contratos'administrativos; erji que situação a
administração é obrigada a firrnar contrato; íhstrumentós''qLié pubstituerp o contrato; vigência dos contratos;
Aplicabilidade da Lei Complementar n®123/2006 e suas alterações dadas],pèla Lei Complementar n" 147/2014,
peculiaridades ha.habilitação:;regularidadé fiscal;- direitò de preferência é demais serviços pertinentes á área de
licitações pijblicas e contratos. ' . ; t' , i
8. Assessoria^ e Consultoria-Técriica hb üsb-dÒ SÀCÒP;.:ãlirhènta^o e. acompanhamento do SACOP
TOE/MA. i . i pi {\ '
9. Fase interna e externa segundob Decreto n° 10.024/2019.-i y.' -

01

02

03

Administrativbspará a-Secretaria Municipal de
ano de 2021. -

Prestação de serviçosLde consultoria-:em -
Administrativós para a Secretaria f/lunicipál dé-
de2021. viL...
Prestação de serviços^-de." consultoria-<èm;
Administrativos para a Secretaria MuriicIpal de
2021. ^

Prestação,'de-^serviçps^ide consultoria erh; Licitações,,e Contratos
«—I Adniiriistrá^o;durante o

Licitações' e Contratos.
Èduca^o^durante.o ano

Licitações e Contratos
Saúde durante o ano de

São João dos Patos/MA, 07 de janeiro de 2021

Thuany
Secretária
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Administração
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
GNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS
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OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria Técnica Adminjsiiativ.
Licitações eContratos para atender as diversas secretarias do Município de São João dos Patois^MA

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na
planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo
eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com
sede à AV. GETÚLIO VARGAS, 135 - CENTRO, CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, em dias úteis, no horário
das 08:00h (oito horas) às 13:00h (treze horas).

As Informações prestadas por essa empresa serãOcUtiiizadas para obtenção de "planilha de preços de
1 mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível. ;

/ !

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos pVodutos/servIços que
deverão ser cotados. 1 " '

votos de

Certo de contarmos com o pronto àtendimentò^a. esta'=solicitaçao, reiteramos nossos mais sinceros
consideração. iij :•

j "^São'Jòão dos Pàtos/MA, 07 de janeiró.de 2021r' !
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PROTOCOLO DE^NTREGAiDA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.-

EMPRESA:

//'C-
1. V-." /I •
•v Í f w ;

i. \ * ' f

) / ' j

. 1

ENDEREÇO: j
i

i

I

BAIRRO: ! CIDADE: .UF;

i

CEP: f

CNPJ:

Recebi em

2021 para fornecimento de preços.
/ 2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 07 de janeiro de

Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa

www.saojQaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoãodos Patos/MA



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Oetúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS
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OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria Técnica Admin^
Licitações e Contratos para atender as diversas secretarias do Município de São João dos Patos - MA.

ITEM

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licltatório: fase interna ou

preparatória; fase externa; duração de cada fase, burocracia dos processos licitatórios;
perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios básicos; elaboração de projeto
básico/executivo, quando for o caso; elaboração 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 dé licitantes; procedimento e julgamento das licitações (classificação e
desclassificação dás propostas, revogação e nididade-da licitaçãoj.
3. Assessoria e Consultoria técnica nas Definições do Qbjetp: compra contratação de
obra, contratação de serviço, alienação,';locação;' "cònce^ã^olou",permissão, dispensa e
inexigibilidade (em que' situações' poderão ser_úsadãs/.^forma!izáçãO':d^
prazos, ratificação peláautorfdãde córhpetente,'etc;). )
4. Assessoria e Cohsüítoríálfécnlçâ nas''Modalldades de Licitação:^ çomo-escolher a
melhor modalidade de acordo^çom o^objetp á'sêr"cpn^ratado: como,calcular ovalor do
contrato para fracionar a despesa. i-''"--
5. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo de HabIlitação das Empresas: registros
cadastrais; obrigatoriedade das èmpresás manterem as-çondições de' habilitação em
todas as etapas do processo. • ^ _ H.— j
6. Assessoria e Consultoria Técnicafno Sistema de Registro de,Preços: nasmodalidades
concorrência e pregão. '.'.••'y/. Ilíi
7. Assessoríã e Consultorla:téçnlcà;,""n'o uso do Pregio:'̂ fòfmas [de'realizar, pregão
presencial é eletrônico;"'"bãséKregal;""procedimentos da sessão, pública .presencial e
eletrônico; b'que é vedado\\bVprégâò; syantágensrV desyáhtagéns do pregão;
obrigatoriedade dé usar o pr^âd;-contratòs7'admmistrativòs;^_em\que situação a
administração é obrigada a fifmir'cdnTrab; instriBi^ntos'q o contrato;
vigência dois, contratos; Aplicabilidade"-da''-.LeiJCòmple^mèritar/ri''123/2006 .e suas
alterações dadas pela Lei Complemehtar"n' 147/2qÍ4rpeculiandades._na habilitação;
regularidade fiscal; direito de preferência e demais serviços pertinentes à área de
licitações públicas e contratos.
8. Assessoria e Consultoria Técnica no uso do SACOP: alimentação e acompanhamento
doSACOPTCE/MA.- \ /
9. Fase Interna e externa segundo o Decréto n" 10.024/2019.

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
administrativa na Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2021.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
administrativa na Secretaria Municipal de Educação durante o exercíciode 2021.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
administrativa na Secretaria Municipal de Saúde durante o exercíciode 2021.

v/ww.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av, Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoãodos Patos/MA

UND

Mês

V. MENSAL

QUANT

12

V. TOTAL
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Secretaria Municipal de Administração

{Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) 90 dias;
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• Assinatura do responsável
Carimbo da empresa
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