
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

À Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
São João dos Patos/MA.

unicef^^

folha

Senhora Secretária,

Informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos
secretários municipais,..diretores de departamento e Departamento de Compras, a qual teve
como pauta a elaboração do Projeto Básico, onde o mesmo possui- a avaliação do custo
peia administração diante de orçarrientò detalhado, definição dos métodos,- estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço, de ^mércajjo, critério de
aceitação do objeto, deveres do contratado e.do contratante, procedimentos de fiscalização
e gerenciamento do contrato, prazo'de execução. _e sanções, visando, a Contratação de
empresa para a prestação de serviços '̂'.de^Cqnsultpria Técnica Administrativa nas áreas de
Licitações e Çontratos.para,atendeV"as dTversâs éècrétanas do.Município de;São João dos
Patos-MA. !• ' I • T-s

; % •- V i . , •' -'i

l -X . ^ -7 —-J- .•/
Diante do exposto, solicitámosJ-alwossa senhoria que autorize ao setor

responsável pelas licitações /desta Pfefeitúra^\^PiyiunÍcÍpal,i/a .'instauração e abertura de
processo licitatório visando p'yfetiyaç^o da;Mura "contrata pretendida, i

Na certeza do prorito'atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos sinceros
votos de apreço. '

/j
I,

..-;///(:V "x/ ^ -i
'X^-Sãp.Jpao dosjPatos (MA),,em 15 de janeiro de 2021

//X/'v7-.V;^ -C-'-- \
"'•'W ••'/y "// - I

lárcíO pbs^dè^liveira Lima,
>ec/etário'̂ uijicipaí de Saúde

Fartaria n° 007/2021

Marianna Lyra^Sã Rocjj^ Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Portaria n° 002/2021

Gustavo Carvalho Silva
Chefe Setor de Compras

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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1. OBJETO

ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJ N5 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

PROJETO BÁSICO

unicef€«J

-FOLHA-n?

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 SãoJoão dos Patos - MA.

2. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade do aperfeiçoamento e o uso das legislações que regem'a reaüzação de
procedimentos de'contratação se faz a necessidade de-contratação de empresa" esjjeciaiizada para
prestação de serviços de consultoria em Licitações e Contratos Administrativos para as secretarias
municipais de Administração, Educação e Saúde durante ò exercício de 2021. j

' í
Atividades a serem desempenhadas" estão,.totalmehte--alheias às atribuições finaíísticas do Poder
Executivo, ou seja, aquelas voltadas àfunçãóiègiferanté'.V j

As atividades a serem'desenvolvida^.'pela contratada são totalmente, diferentes das .^exercidas pelos
membros da Licitação dá-Secretària Municipal, nomeados em fòíha/conforme' disposição transcrita nas

I T".'V K""

Decisões PLTCE/MAn2 40/2004,''74/2005 ell/2007.'/;'''cV -
í"' :

2.1. Noçoes gerais: Como é sabido,.a Adrninistracao]Publica deveisé.páütar pela segurança dos atos, bern
como, pelos princípios da iegàlidade, impessoalidade, .rr^ralidadej e [da probidade administrativa. A
contratação de' empresa para 'afrealização dos serviços especificados'buscará, por meio de todos os
mecanismos cabíveis, legais e. possíveis,; o atendimento e curhprirnènto a tais princípios e a legislação
vigente. Orientàr é mais pròâucente dorque corrigir ou puni/i^ifrêgularicladès. Go.m acontratação espera-
se que o resultado se constitua^num^áuxiliar^eficaz do gestor nos,pfocedirrientos de aquisição de bens e
serviços e contratações publicas.\v Nv.y-y :/ .. t

2.2. Dos vetores: A Assessória 1fá^..de^forma^]preventiva,--assessorar/";á comissão de licitacao, gestores
municipais e demais servidores, evitando aj^ocorrenciá de fatores-que possam irrípllcar emj prejuízos para a
administração, è assim, ajustar a ideal aplicação dós.recursos púbiícos e cumprir, rigorosamente ao que as
leis determinarh. Servirá, ainda, pára que sejá fornecido todo o suporte técnico adequado e necessário,
no que concerne ao ideal transcorrer e- reàlização dos atos correspondentes as -contratações na
administração pública municipal; como também, quanto aos outros atoscorrelatos semelhantes.

2.3. Da necessidade:. Ressalta-se que a contratação e de extrema irnportãhciá> para que de uma forma
ampla, possa ser ampliado o êxito das ações resultantes de planejamento administrativo, por meio de
suporte técnico capacitado, acompanhamento, supervisão e auxílio na tomada de decisões.

2.4. Da especificidade dos serviços: Embora a Prefeitura Municipai de São João dos Patos/MA dispusesse
da Procuradoria Geral do Município, observa-se que, por se tratar de matéria altamente específica, a
necessidade da contratacao é latente. Conjuntamente, soma-se o argumento de que o quadro de
profissionais hoje existentes na Procuradoria Geral do Município, não abarcaria todas as demandas. Por
fim, uma empresa especialziada,poderá de forma mais efetiva reaiizar o acompanhamento dos prazos
processuais, rotinas diárias, ^JÍos, orientações, respostas de impugnações, recuros ecmigências.
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2.5. Da caracterizacao dos serviços como contínuos: Note-se que tal serviço é caractèrizado como
continuado por sua espeficialidade e habitualidade, ou seja, em virtude das demandis diárias de
procedimentos, tanto por parte da comissão de licitacao e gestores, como também por pa
externo da entidade, a consultoria torna-se essencial e corriqueiramente usada, tendo inclusive
vezes prazos a serem cumpridos em recursos, impugnações e diligências dos órgãos de controle. Assim, a
ausência de profissionais especializados na área, implica diretamente na possível tomada de decisões que,
as vezes, podem gerar sérios prejuízos à administração pública ou na continuidade dos atos
desempenhados pela administração, igualmente, reforçar-se tal entendimento, quando se demanda de
profissionais que prestarão serviços ininterruptamente do município, proporcionando a aplicação de uma
ideai rotina da prestação de serviços.

3. DETALHAMENTO GERALDO OBJETO "

. í

3.1. Para a execução dos serviços objeto deste certame, são considerados trabalhos técnicos de assessoria
e consultoria e aWídades compartilhadas, asseguintes: I

I . ^

a) Acompanhamento e ápbiò, em conjunto com.p;setoj:'responsável, às atlvidades.de licitação e aquelas
relacionadas aos contratos administratn/os^oriulKjòs^.dós^processos licitatórios nas modalidades Convite,
Tomada de Preços, Concorrência Púbíicá:;e PregãOína;forrna'._Rresenciaj.e.Elétrônico, bern como, nos
processos adrninistrativos'dê'pispensa'è Jnexigibilidade de Licitação, confcihhe-òscaso; '

}t!i >•' \ . .'.'v
! • A - i

b) Assessorar os servidores municipais^; rnembros dá.Comissão Pennánente"de Licitação c/ou Pregoeiro
Oficial quando nac-.roatlTarríoc o nni' í-rnnntrraryia . liritarnpç núhlíí-aç P nrorP^^nç
administrativos;

al, quando designado, nais••.realizações, e-noif.cronograma'dás,jicitações públicas e processos
inistrativos: ..A V- .'' • ' '

Ai
c) Assessoramento ,na elaboração de editais, minutas de .cp,ntratps, disfratos e termos aditivos e outros
atos da espéciejpara apreciãção'daiassèssoria jurídica; '• i' /

d) Subsidiar a
contratual e termo

f •• „

•' ' 'li-
'Ir.' •

pubIicação déiavisos'de;llcitação, termos de hornòlogação/termos.de convocação, rescisão
írmoidè ratificação de-pfòcèdimentos administrativos;// ./r-Ã' i

e) Subsidiar o setor responsável das^sécretarias municipais,contratantes nas respostas as impugnações e
recursos referentes aos procedimentos liçitatorips; , ;

^ ^ *1 •-—_ I i

f) Acompanharhento contínuo na formulação 'de^ respostás"éscritas e eventuais diligências junto à
Comissão de Licitações, bern corno defesa técnica nos processos de Prestaçõesde Contas.de Gestãojunto
aos Orgaos de Controle Extemo - TCE e TCLI> além dé tomada de contas especiais;

g) Acompanhamento nas informações prestadas junto ao Sistema de Informações* Municipais - SIM,
através de sistema informatizadp_fpmeçido.p,elo muniçípiò;_. -*''

h) Apoio na utilização de recursos de tecnologia da comunicação e informação para realização de
procedimentos licitatórios;

i) Acompanhamento nas informações prestadas junto ao Portal de Licitações, pormeio de site especifico -
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA;

j) Assessoria e consultoria junto ao cadastramento de fornecedores do município.

4. EQUIPE TÉCNICA
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4.1. 01 (um) profissional de nivel superior com especialização (pós, mestrado ou doutoraqoí^MIfícHações
e Contratos, devidamente inscrito na entidade profissional competente; e

4.2. 03 (três) profissionais técnicos com experiência na area de licitações e contratos
demonstrado através da apresentação de certificados de cursos de licitação.

5. CARGA MORARIA

5.1. 01 (um) profissional de nivel superior, terá uma carga horária presencial mínima de 32 (trinta e duas)
horas/mês para prestação de serviços por demanda consultiva, além de outras demandas via correio
eletrônico (e-mall) ou de forma convencional via consulta escrita formalizada pela contratada;

5.2. 03 (três) profissionais técnicos terão uma carga horaria minima de'120 (cento e vinte) horas/mês,
para prestação dè serviços.de forma presencial nó local Indicado pela Contratante.

' • ' • • í
PRESENCIAL: Aicárga horária presencial refere-se à. prestação de serviços de ,forma presencial no local
indicado pela Contratante.

j. • - - i
NAO PRESENCIAL: A carg^horária não?pV.esericial refere^se Vdemanda consultiva prestada por escrito
através de correio eletfpniifò'(e;^mail)',<'de forrnajConvencional^via;;Cpnsultáj Escrita formalizada, via
telefone, chat Üe .menság^,^pu oVtro recurso de tecnologia da pornunicaçãp e inforrhação, que sera
ilimitada e em tempo integráC'̂ prestãda pélà-çontrátada em local incücádò pe'la, contratante. Os serviços
não presenciais em tempo integrál de consultoria-serãp',prestados em,lqcal indicado pela contratada, sem
limite de quantidade para realização de consultas^^a serem;fe|tas poVsemdores do Município decorrentes
de dúvidas suscitadas em faceide^fatos-superv^enientes^-devendd-tpdãje qualquer orientação ser dada
preferencialmente no formato[de parecer, somente .ppx.proflssiqnaisj devidamente habilitados, e em
observância ao que prescreve o instrumento convocatóriò/edital e seus anexos.

• VrA Vi • • .1 r"i
6. DO LOCALDA;PRESTAÇÃO'DpS'SERVIÇOS ' VV •VV '

6.1. Os serviços contratados dèvef,ãb; ser-prestados ,no; Município^ de'São João dos |Patos/MA e/ou
conforme determina o Termo de'Refèfêriçia/Prdjeto:BásÍco,;Co"frend9Todos os eventuais custos relativos
a passagens, hospedagem, condução/^eslocàmento, aliméhtàçãpí seguros e demais despesas necessárias
aexecução dosjserviços às expensas dà'.Contfàtada;

//-
6.2. Poderá a Prefeitura'Municipal de São João dos^P'atos/MÁ, eventualmente, requisitar o deslocamento
de advogado da Contratada, para atuação em outra Unidade Federativa, quando então custeará as
despesas decorrentes. '

I • ' . • . •

7. VALOR ESTIMADO E^ESPECIFJCAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. SECRETARIAS/UNIDADES GESTORAS

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde

Ovalor total estimado para execução do objeto do presente Projeto Básico é de R$ 237.600,00 (Duzentos
e trinta e sete mil e seiscentos reais), tendo por referência os preços constantes da pesqui^ de preços
realizada.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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7.2. PLANILHADE QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS E PREÇOS ESTIMADOS

1. Assessorla e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licítatório: fase interna ou preparatória; fase
de cada fase, burocracia dos processos licltatórlos; perda de recurso orçamentário e financeiro; pribopi^
elaboração de projeto básico/executivo, quando for o caso; elaboração do termo de referência (pregão), quan
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 llcitantes; procedimento e Julgamento das licitações (classificação e desclassificação das propostas,
revogação e nulidade da licitação).
3. Assessorla e Consultoria Técnica nas Definições do Objeto: compra, contratação de obra, contratação de serviço,
alienação, locação, concessão ou permissão, dispensa e Inexigibilidade (em que situações poderão ser usadas,
formalização do processo, prazos, ratificação pela,autoridadecompetente/etc:).- " . -
4. Assessorla e Consultoria técnica nas Modalidades de Licitação:como escolher a. melhor modalidade de acordo com o
objeto a ser contratado; como calcular ovalor do contrato para fraclonar a despesa._ j
5. Assessorla e Consultoria Técnica nò Processo de Habilitação das Empresas: registros cadastrais; obrigatoriedade das
empresas manterem as condições de habilitação em todas as etapas do processo. -
6. Assessorla e Consultoria Técnica no SIstema de Registro de Preços: nas modalidades concorrência e pregão.
7. Assessorla e bonsultorià Técnica-no, uso dp Pregaoisformas de realizar, pregão presenciai e eletrônico; base legal;
procedimentos dásessão pública presenclal e eietrônico;'o qué éivèdádo ao pregão; vantagens e desvantagens do pregão;
obrigatoriedade'de usar o pregão; contratos. átímlnistVativbs;'ern 'qüe- situação a administração, é; obrigada a firmar
contrato; instrumentos qúe-substituem'0'-cbntrato; vigêncla>dos .contratos; Ap|içabilldade da Lei Complementar
n®123/2006 e suas alteraçõelVa"dasVpeia..LerXompiemêntar n' 147/2014, pecuílaridadés na habilitação; regularidade
fiscal; direito de preferência è.demais serviços pertinentes à járea de licitações públicas e contratos. .

8. Assessoria eConsultõriá\Técnlca no.usò do SA'CÒP:.'allmentaçãò •e^acompanha"mènto do SACÓP TCE/MA.
9.Fase interna é externa segundo ò Decreto nS 10.024/2019.^^ r
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestáçâò.de-
servlços de consultoria \èm-^Ücitições- e--Contratos.
Administrativos para ' a^l secretaria mumcipal^^-de
Administração durante o exercício de 2021 •
Contratação de emprega èspeclállzada para prestação de
serviços de consultoria"'em ^^Ucitações e Contratos
Administrativos paraiaisecretVriá.municIpal de Educação*
durantè ò exercício de2021\^^\
Contratação de empresa èspecláljzadã para-prestaçãa de
serviços de consultoria l émSUcitaç^es -ev-CòntratoS j
Administrativos para à secrétaria^^municiiJaL-de^-Sáude-
durantè o exercício de 2021 's.

TOTAL\^

s /

8, FORMA DE CONTRATAÇÃO

Und; .

.•IV
Méis

'/Mês .

Mês." -

Quant.

'/•i'
V:12.
--1 5
' I i

12.x

Vi 12

V. MENSAL

RS 6.600,00

RS 6.600,00

RS 6.600,00

uniceft?.^

folha n

V. TOTAL

RS 79.200,00

RS 79.200,00

RS 79.200,00

RS 237.600,00

8.1 AContratação será realizada por melo de licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor
preço por item.^ • ^

9. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO:

9.1. Além dos serviços de consultoria e orientação, previstos no item 7.2 acima, a empresa contratada
deverá prestar serviços de treinamentode servidores da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA,
encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom
funcionamento dos serviços Administrativos.

10. DO SUPORTE TÉCNICO:

10.1. Aempresa çpntfatada deverá prestar osserviços constantes do item 7.2destetermo.
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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11. FORMA DE PAGAMENTO:
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11.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) diaS; após a assinatura cTn, Termn
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, media
apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de
regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e
Dívida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da
contratação, para o .que deverá; na oportunidade, informar o nome do Báncp e número da agência e
conta corrente onde deverá ocorrer. o crédito, não sendp permitidas alterações futuras,sem a anuência
das partes interessadas.

12. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
'À

12.1. Osserviços deverão ser prestados durante' o-períódò'de 12 (doze) meses.
• '• •' r-:•
1 • • -. ,., .

13.1. DAS REPONSABILIDÂDES ÈOBRIGAÇÕES DAS PARTES CV. 1
I >•,' .. • - •

13.1. Caberá à CONTRATANTE: •- . / "

a) prestar informações e esclarécimentos .pértine.ntes7e.\necessários'.'que venham a ser.solicitados pelo
representante da CONTRATADA; \ / | vX_
b) atestar o recebimento .doj objeto_^ontra^ado,;;rejèitando-qi caso;'ri esteja ,de 'acordo com as
especificações trazidas neste Termo e na Minuta do Contrato;. , s' • . . .

c) efetuar os pagamentos à CÓNTRÂTÀDA conforme previsto neste .termo, após o cumprimento das
formalidades legais. f, ^ ^ ;//' . i

1 •' U""A •' íj'' • ?'•
13.2. Caberá àCONTRATADA:!:^•''f/'Xv Í
a) respeitar asinormas e procèdifnento ^de-controle interno, inclusive;"de acesso às dependências das
unidades da Prefeitura Munidpai de.SãoJoão dos Patos/MA..a.--/-, " i
b) prestar os serviços cotados ém' èrtrita có'pfórmidade'"'corTi as,;especificações exigidas neste Projeto
Básico; : |
c) iniciara execução dos serviços.no prazo máxirnp dé 02 (dôis)"dias, contados da data"de)recebimento da
Ordem de Serviço/Nota de Empenho; - )
d) Assumir o comprortiiSsò e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as informações obtidas
no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de divulgar é/ou utilizar em proveito
próprio e/ou dé terceiros toda e qualquer informação relacionada com a contratante; ^
e) Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

f) Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto;
g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os técnicos da
empresa que vier a ser contratada e a Prefeitura Municipalde São João dos Patos - MA;
h) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação apr^eritadas
para licitação.

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

fj www.saoj0aodospatos.ma.gov.br
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14.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, I, "a" er-b" üd LUI
8.666/93.

15. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

15.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contra
profissionais capacitados, de nível superior ou técnico com capacitação em licitaçõesT^na sed
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA.

16. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

16.1. Natureza Jurídica:'pessoa jurídica.

16.2. Especialização: a empresa deverá ser especializada na prestação-de serviços de assessoria e
consultoria para órgãos públicos, na área de controle licitações e contratos administrativos, o que será
comprovado mediante demonstração de experiências anteriores em-^ trabalhos para órgãos públicos,
demonstração de cursos de capacitação concluídos em áreas relacionadas aos serviços a serem prestados.
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16.3. Equipe técnica:nica: o escritório devefáípbssuir uma,equjpe.técnlca com especialização em Licitações.
! í:'/•—/'/Ç' ' jl ''Ov.X - •' I^ • S

; integrantes da equipe técnica' deverão possuir vinculo formal-com a empresa prestadora, seja

Dcios, empregados, contratados>ou associados.í.v
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16.4 Os i

como sócios

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: y

ÓRGÃO 1.:.: 03 Sec, Mun.'dé Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 03dl|sêcrMljm dêXdm FinançaV
28 843 00212.009 Manutenção das Atividades da Secretária de-Ádministração eFinanças!
3.3.90.39.00 Outros serv. deitêrc^ pessoa jurídica •' ''A r'.'-':.

i ' •\""'Vx 'v-' •
ÓRGÃO L.: 06Secretaria MünicipàljdéjEd^uçaçãq....;:;''-'
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601'Secretària^Muniapal-de^Eduyçãb;_p'
12 122 0005 2.Ò23 Manut. das Atfvjdàdes.da Sèçretaría de-Educaçãp v.l
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.. ' - r,', />'.•
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ÓRGÃO '...: 07 Secretaria Municipal de Saúde-
UNIDADE ORÇÁMENTÁRIA.: 0701SecretariaMunicipal de Saúde
10 122 0003 2.034 Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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São João dos Patos (MA), em 15 de janeiro de 2021.

. d^Oliveira Lima
/ S^qfa^ro Municipal de Saúde
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

'ra da-Recha SanMarianna Lyra da-Recha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Portaria ns 002/2021

ustavo Carvalho Silva

Chefe Setor de Compras
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