
ESTADO DO MARANHÃO
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

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

DESPACHO

folha n

Conforme solicitáção para, éraboraçãò de relatório dè preços estimados,
referente às/solicitações de despesa "das secretarias municipais de Administração,
Educação e Saúde, para a Contratação de empresa para a prestaição dé serviços de
Consultoria; Técnica AdministratiYa^naSváreas de Licitações e Contratos para
atender as diversas secretarias,db"Müniçípib dè São João dos Patos -! MA, estamos
encaminhando relatório com preços estimados,""'extraído através.de cotações de preços
juntoà fornecedores''dp:ràníó:desté obieto^Çpm baseiem tal procédimentò encaminho os
autos do presente pròçessoVpárá ascabíveis providencias.' "

r-:
JUSTIFICATIVA DE PREÇOS^

! ?.
'•V>

i

1. Conforme! dispõe b in'Giso"TV,'"~artigo~'|2^ da"Th^rú^ão-Normativa jn° 05/2014,
informamos qtíeToi realiza;dp~Resquisa~de-prèços/pa^^^ aquisição dos materiais
neste processo licitátórib,\\bridev p preço de 'referência/foi formádo | baseado em
contrataçõesisimilares.deputros^entespúblicos. i

! ' • i
2. Os valoresjde referêncià^adpíadò"s-'foram-a média do^s^^^^^^ obtidos na pesquisa de
preços, conforme preceituaaTNm° 05/20^Í4",íArt. 2 : , j

3. Os valores; obtidos na pesquisá-fbramvay^i^^ :hó: seritMÒ de que suas
médias não apresentam grandes variações,/.hão}comprometendo.á estimativa do preço
de referência;, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.

São João. dps Patos.- MA, 12 janeiro de 2021.

ÜUS" Tvalho Silvaustavo Carva

Chefe Setor de Compras

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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•JZ MEDEIROS EMPREENDIMENTOS ESERVIÇOS LIDA - ME
C.N.PJ: 22.717.887/0001-76 Insc. Municipal: 5400476

E-Mail: izmedeiros@bol.com.br

PESQUISA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de SãoJoão dosPatos/MA.

Setor de Compras.

Conforme solicitado apresentamos nossa pesquisa de preços para o objeto abaixo;

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria Técnica Administrativa nas áreas de
Licitações eContratos para atender as diversas secretarias do Município de São João dos Patos - MA.

Valor da Total estimado da Pesquisa é de R$ 252.000,00 (Duzentos ecinqüenta edois mil reais), conforme detalhado
na Planilha de Quantidades e Preçosabaixo.

folha n

1. Assessoría eConsultoria Técnica nas Fases do Processo Licitatório: fase interna ou preparatória; fase externa; duração de
cada fase, burocracia dos processos licitatórios; perda de recurso òrçament^o efinaoceirò; princípios básicos; elaboração deprojeto básico/executivo, quando for ocaso; elaboração do tenho de referência O^regão), qu^dò for Dcaso. ^ ....
2. Assessoría eConsultoria Técnica no Processo eno Procedimento dáLicitação: aplicabilidade das modalidades de licitação;
regimes de execução; modalidades de licitação; dispensa e Inexigibilidade de licitação; habilitação nas licitações, registro
cadastral de Hcltantes; procedimento ejulgamento das licitações (classificação e desclassificação das propostas, revogação e
nuUdade da licitação). . _
3.Assessoría e Consultoria Técnica nas Definições do Objeto: compra, contratação de obra, contratação de serviço, alienaçao,
locação, concessão ou permissão, dispensa einexigibilidade (em que situações poderão ser usadas, formalização do processo,
prazos, ratificação pela autoridade competente, etc.). ......
4. Assessoría e Consultoria Técnica nas Modalidades de Licitação: como escolher a melhor modalidade de acordo com o
objeto aser contratado; como calcular ovalor do contrato para fraclonar adespesa. ^ ... • j j j
5. Assessoría e Consultoria Técnica no Processo de Habilitação das Empresas: registros cadastrais; obngatonedade das
empresas manterem ascondições de habilitação em todas asetapas do processo.
6.Assessoría eConsultoria Técnica no Sistema deRegistro dePreços: nas modalidades concorrência e pregão.
7. Assessoría e Consultoria Técnica no uso do Pregão: formas de realizar, pregão presencial e eletrônico; base legal;
procedimentos dá sessão pública presencial e eletrônico; o que é vedado ao pregão; vantagens e desvantagens do pregão,
obrigatoriedade de usar o pregão;, contratos administrativos; em que situação a administração é obrigada a firmar contrato;
instrumentos que substituem o contrato; vigência dos contratos; Aplicabilidade da Lei Complementar n®123/2006 e suas
alterações dadas pela Lei Complementar n» 147/2014, pecuUaridades na habilitação; regularidade fiscal; direito de preferencia e
demais serviços pertinentes à área delicitações públicas e contratos,
8. Assessoría eConsultoria Técnica no uso do SACOP: alimentação eacompanhamento do SACO? TCE/MA

ITEM DESCRlCÂO Und Ouant. V. MENSAL V. TOTAL

01

Contratação deempresa especializada paraprestação
de serviçosde consultoria emLicitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de
Administração durante o exercício de 2021

Mês 12 RS 7.000.00 RS 84.000.00

02

Contratação de empresa especializada paraprestação
deserviços deconsultoria emLicitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de
Educação durante o exercício de 2021

Mês 12 RS 7.000,00 RS 84.000,00

03

Contratação deempresa especializada paraprestação
deserviços de consultoria emLicitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de

Hiiraníe o exercício de 2021

Mês 12 RS 7.000,00 RS 84.000,00

TOTAL RS 252.000,00

/
Validade da Pesciuisa: 60 (sessenta) dias.

Av. Deputado Uster Caldas, 574'A, Centro. Cantanhede~MA
CEP: 65.465-000 Fone: (98} 3462-1237/98420-0592 /9 8425-5962
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^ EMPREENDIMENTOS ESERVIÇOS LTDA - ME

MEDEIROS
E.Ml'lfKt:M»IMKNTíiS

Í.NI.IIM"."-'

C.N.PJ: 22.717.887/0001-76 !nsc. Municipal: 5400476
E-Mail: ízmedeírQs@bol.com.br

Atenciosamente,

Cantanhede/MA,

:DEIR0S'̂ EMPREENDIN^Í^^ Eserviços LTDA-ME
JoseRibamár Aguiar Medeiros
CNPJ N°22.717.887/0001-76

Proprietário

FOUHA n

.RuH"

Av. Deputado Uster Caldas, 574-A, Centro. Cantanhede—MA
CEP: 65.465-000 Fone: (98) 3462-1237/9 8420-0592/9 8425-5962



RILLA

CONSULTORIA

- PROPOSTA DE PREÇOS

ÀPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Departamento Municipal de Compras
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

folha n

Razão Social da PROPONENTE: E. N. COELHO CONSULTORIA EGESTÃO

Endereço: Rua do Campo,108,Trizidela, Coroatá/MA

CEP: 65.415-000 Fone: (98) 99151-5580

e-mall: consultoriarilla@bol.com.br CNPJ nS; 36.545.472.0001-77 Inscrição Municipal nS
210360436545472000177

Dados Bancários; Banco Inter (077), Agência: 0001, Conta Corrente ns 54.971.578

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviçosde Consultoria Técnica Administrativa nas áreas de
Licitações eCo|itr.atosjpara^teadec5_as diversas secretarias do Município d^^,Sâg |̂o,^osJ'atos - MA.

1. Assessoria ^Consultoria Técnica nas Fase'S;yo Processo Ljcltatúrjoj^fàse interna ou preparatórla^s'efi^ema; duração
de cada fase, buroc^ia dos processos iicltafórlos; perda de r^cürso orçamentário efinance^; prin^p^s básicos;
elaboração de projeto p^lco/executlvo, quando ^j-o caso;elab.oíaç3o do termo de referência (pi^glo), quanda,fcyo caso.
2. Assessoria e Consulto^ Técnica no Process^e no Procedimento da Licitação: aplicabilidade das modalidades de
licitação; regimes de executo; modalidades de 11^-'— .-.ut.u-j.
registro cadastral de lícitant^.

ãp; modalidades de llc|ação; dis^nsa einexigíbílidade de liclta^^ habilitação nas
procedimento eJ^gamento^as licitações (ciassifícação e^^classificação das '

revogação enulidade da licita^^. „
3. Assessoria e Consultoria Técnica nas Definhes do Objeto: compra, contratação^e obra, contratação de serviço,
alienação, locação, concessão ou pé^pilssão, dls^pensa eIn^glbilldade (em que situaçõ^^ poderão ser usadas, formalização
do processo, prazos, ratificação pela^^^orjgpe competent^, etc.). ^
4. Assessoria e Consultoria Técntca-na;^\Môdandades de UâtaçSo: como escolhena melhor modalidade de acordo com o
objeto a ser contrafadc^comcrcalcular o valor do contrato para fracionar a despesa.
5. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo de Habilitação das Empresas: registros cadastrais; obrigatoriedade das
empresas manterem as condições de habllita'ç|p em todas as ^ças do processo.
6. Assessoria eConsultoria Técnica no Sistema^e Registro de Pfeços: nasjpódalldades concorrência epregão, '̂'
7. Assessoria e Consultoria Técnica no uso do'̂ ^gão: formas aej^e|yzar, pregão presencial eeletrònj^; base legal;
procedimentos da sessão pública presencial eeletrô^co; oque évedal^o pregão; vantagens edesvan^gens do pregão;
obrigatoriedade de usar opregão; contratos administí^lvos; em que sltuaçã^g^jnÍstraçãoi^br,Iga^ afirmar contrato;
instrumentos que substituem o contrato; vigência dos^contratos; Aplicabilidade dÍ'̂ ^ompfÍmentar n*123/2006 e suas
alterações dadas pela Lei Complementar n" 147/2014, peculiaridades 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 do SACOP TCE/MA.
9. Fase Interna e externa segundo o Decreto ns 10.024/2019.
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de
Administração durante o exercício de 2021

02

03

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Educação
durante o exercido de 2021
Contratação de empresa especializada para presraçao âe
serviços de consultoria em licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Saúde
durante o exercido de 2021

TOTAL

Und Quant. V. MENSAL

Mês 12 R$5.500,00

Mês 12 R$5.500,00

Mês 12 R$5.500,00

E N COELHO CONSULTORIA E GESTÃO

CNPJ NS36,545.472/0001-77
RUA DO CAMPO, 108, TRIZIDELA- COROATA/MA - CEP 65.415-000

FONE: (98) 99151-5580

licitações;
propostas,

V. TOTAL

R$ 66.000,00

R$ 66.000,00

R$ 66.000,00

R$ 198.000,00



RILLA

CONSULTORIA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: rS 198.000,00 (Cento 6 noventa e oitomil reais)

roprie

Atenciosamente,

Coroatá/MA, 08 de Janeiro de 2021

% #

E N COELHO CONSULTORIA E GESTÃO
CNPJ N9 36.545.472/0001-77

RUA DO CAMPO, 108, TRIZÍDELA - COROATÁ/MA - CEP 65.415-000
FONE: (98) 99151-5580

folha vr.



CONSULTORIA &SERVIÇOS

folha n

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

PREZADO,

Pelo presente submetemos a vossa apreciação a nossa Cotação de Preços relativa a

solicitação enviada para nossa empresa, informamos que em nossa proposta já estão
inclusos, todos os custos operacionais, encargos previdencíáríos, 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 Consultoria Técnica
Administrativa nas áreas de Licitações e Contratos para atender as diversas secretarias

do Município de São João dos Patos - MA."r;

DADOS DA EMPRESA :

Razão Social: TNSILVEIRA OLIVEÍRÁ;-VME
CNPJ: 34.054.088/0001-46

Endereço:íTrav, Frederico Leda NS 1827'TlBairroCOHAB em Bacabalr^MAV C X
E-maii: tÍagonátan"ael81@emaii.com

[DDD] telefone: (99) 9.9844-74471 ^
(r " ' " ' "'à * '

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome: Tiago Natanael Silveira Oliveira

Cédula de identidade/Órgão Emissor: 47.983.420-9, expedida porSSP/SP
CPF; 040.498.193-33

Cargo/Função: empresário

E-mail: tíagonatanael81(5)gmail.com

(DDDI Telefone: (99) 9.9844-74471

Bacabal (MA), 11 de janeiro de 2021

TIAGO NATANAELSILVEIRA OLIVEIRA

CPF: 040.498.193-33

Representante legal da empresa

RTCONSULTORIA &SERVIÇOS
CNPJ:34054088/CD01 -46
Tfov, Fwdefico Lédo, 1.027 -CohoO ICSh 65.7004X0 -Bocobol •MA

Emc>l: tickjonotonoeQlâomQlcúm

Tel: ÍWI98I02 - 7981®

Digitalizadocom CamScanner



CONSULTORIA &SERVIÇOS

a i

PÍÃNILHA COM QUANTITATIVOS EÉSPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇO

folha n

Objeto: Contratação de empresa para • prestação de serviços de Consultoria Técnica
Administrativa nas áreas de Licitações eContratos para atender as diversas secretarias do
Município de SãoJoão dos Patos - MA.

1.Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Llcitatàrlo: fase interna ou
externa; duração de cada fase, burocracia dos processos lidtatórios; perda de recurso ®
financeiro; princípios básicos; elaboração de projeto básico/executivo, quando for ocaso; elaboração do
termo de referência (pregão), quando for Ocaso. ^ rinç
2. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo e no Procedimento da Lidtaçao. ^Piicabn dade d
modalidades de licitação; regimes de execução; modalidades de licitação; dispensa einexigib ' ^
licitação; habilitação nas licitações; registro cadastral de (Icitantes; procedimento e_ Julgamento das
licitações (classificação edesclassificação das propostas, revogação enulidade da licitação).
3.Assessoria e Consultoria Técnica lías Definições do Objeto: compra, contratação de obra, contratação
de serviço, alienação, locação, concessão ou permissão, dispensa e Inexlglblíidade (em que situações
poderão ser usadas, formalização do processo, prazos, ratificação pela autoridade competente, etc.).
4. Assessoria eConsultoria Técnica nas Modalidades de Licitação: como escolher a melhor modalidade
de acordo com oobjeto' aser contratado; como calcular ovalor do contrato para fracíonar adespesa.
5. Assessoria e1Consultoria Técnica-no^ProceMO ,dB.Habilita^ão^das.Emp^rwa^^reg^^^^^
obrigatQrledade'das empresas manterem.as condlções.oe^habiiltaçáo;em,todas!as etapas do.prqcesso.
6. Ass^Msoria e Consultoria Técnica no Sistema de Registro de Preços: nas modalidades concorrência e
pregão;^ ,
7. Assessoria e Consultoria Técnica nousodo Pregão: formas de realizar, pregão presencial e eletrônico;
base legal; procedimentos da ^sessão' pública presencial e eletrônico; o que é vedado ao pregão;
vantagens e desvantagens do pregão; obrigatoriedade de usar o pregão; contratos administrativos; em
que situação a administração é obrigada a firmar contrato; Instrumentos que substituem o contrato;
vigência dos contratos; Aplicabilidade da Lei Complementar n°123/2006 esuas alterações dadas pela Lei
Complementar n" 147/2014, peculiaridades na habilitação; regularidade fiscal; direito de preferência e
demais serviços pertinentes à área de licitações públicas e contratos.
8. Assessoriae Consultoria Técnica no uso do SACOP: alimentação e acompanhamento do SACOP
TCE/MA.
9. Fase Interna e externa segundo o Decreto ns 10.024/2019.
ITEM

01

02

descrição
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de consultoria em Licitações
e Contratos Administrativos para a secretaria
municipal de Administração durante o exercíciode
2021

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de consultoria em Licitações
e Contratos Administrativos para a secretaria
municipal de Educação durante o exercício de 2021

Und

Mês

Mês

RTCOÍJSULTORIA 6.SERVIÇOS
CNPJ; 340S4088/DOOI
Trov. Ffoflofteolôda. 1.827• Cohob ICEP:8S.70(W00- Bocobol • MA

Quant. V. MENSAL V. TOTAL

12 RS7.300,00 RS 87.600,00

12 RS7.300,00 RS87.600,00

Tel: {«198102-7981®

Digitalizado com CamScanner



CONSULTORIA &SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de consultoria em Licitações
e Contratos Administrativos para a secretaria
municipal de Saúdedurante o exercício de 2021

TOTAL

Mês 12 R$7.300,00

Valor total: R$ 262.800,00 (Duzentos esessenta edois mil eoitocentos reais)

Validade desta pesquisa: 60 (sessenta) dias

Prazo da Prestação dos Serviços: 12mês

FOLHA n*

RS 87.600,00

RS262.800.00

Bacabal (MA), 11 de Janeiro de 2021

R1CONSUIIORIA LSERVIÇOS
CNP.K 34054088/0001 -45

ríay.FredericQlôdo.lJl27.c<^btCEP:5S.7aw)00.BocGfaoI-

TIAGO NÁTAt^EL SILVEIRA OLIVEIRA
1^^-' CPE:'040.498.193-33

Represerítante legal da empresa

CONSULTORIA & SERVIÇOS

MA

Emdl:tioaonolonoelSIaramoit.com
Tel: {W)98102-7981®

Digitalizado com CamScanner



ESTADO DO MARANHÃO

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

Planilha de Cálculo do Custo Médio

Objeto: Contratação de empresa paraa prestação de serviços de Consultoria Técnica Administrativa nasáreasde Licitações e Contratos paraatender as diversas secretarias do Município de SãoJoãodosPatos - MA

Item Produto Unid. Quant.

E N COEUtO CONSULTORIA E

GESTÃO

J. Z. MADEIROS EMPREENDIMENTOS

E SERVIÇOS LTDA
R. T. CONSULTORIAE SERVIÇOS Média

Preço Unitário

Cotado

Preço Total

Cotado

Preço Unitário

Cotado

Preço Total

Cotado

Preço Unitário

Cotado

Preço Total

Cotado

Preço Unitário

Cotado

Preço Total

Cotado

SERViÇOSDECONSULTORIATéCNICAADMINISrRATIVANASÁREASDEUaTAÇãESECONTRATOS - .

1
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
administrativana Seaetarla Munídpalde Administraçãodurante o exercido de 2021. Mès 12 RS 5.500,00 RS 66.000,00 RS7.000.00 RS 84.000,00 RS7.300,00 RS87.600,00 RS 6.600,00 RS 79.200,00

2
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
administrativa na SeCTetarla Municipalde Educação durante o exercido de 2021.

Mês 12 RS 5.500,00 RS66.000,00 RS7.000,00 RS84.000,00 RS 7.300.00 RS87.600,00 RS6.600,00 RS79.200.00

3
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria
administrativa na Seaetaria Munidpal de Saúde durante o exerddo de 2021.

Mês 12 RS5.500,00 RS66.000,00 RS 7.000,00 RS84.000,00 RS 7.300,00 RS87.600,00 RS 6.600,00 RS 79.200,00

TOTAL RS 16.500,00 RS 198.000,00 R$ 21.000.00 R$U^000,0Õ R$ 21.900,00 . . RS 262.800.00 {^19.800,00 R$ 237.600,00

São João dos Patos/MA, 12 de janeiro de 2021

Chefe Departamento de Compras


