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Portaria n® 029/2021 - Gabinete do Prefeito

FOLHA n® 6^

Riíbrida

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO, DESIGNA PREGOEIRO

OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OPrefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no uso das
atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal epela|Lei Orgânica do Município,
conjugadas com odisposto no art. 51 da Lei Federal n® 8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/2002.

RESOLVE: t ,

Art 1®. Ficam nomeados os integrantes da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos

termos do § 4® do art 51 daLei Federal n® 8.666/93, os seguintes servidores:
I'

I - SOSTENES FERNANDO ALVES DE SOUSA - SERVIDOR COMISSIONADO, CPF

N® 612.047.973-23, RG 049025382013-0 SSP/MA;
i'

II - FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES- SERyiDOR EFETIVO, CPF N®

925.822.903-78, RG 2.046.078 SSP/PI;

III - GILVANA NOLÊTO ARAÚJO CORRÊA - SERVIDORA EFETIVA, CPF N®
019.615.683-14, RG2.794.218 SSP/PI. i

I,

Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar o registro cadastral de

fornecedores, elaborarminutade edital, contratose outrosatos pertinentes ao procedimento de

licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propostos, os recursos e demais

questionamentos sobreos processos administrativos de licitaçãopúblicac promovera alteração

ou cancelamento de cadastros de licitantes. '
I

Art. 2®. Fica designado como Presidente o servidor indicado pelo inciso I, e como primeiro

Secretário o servidor mencionado no inciso II do artigo anterior.:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tcle/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prcfeituradesaojoaodospatos@yahob.com.br
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§ 1". A Comissão Permanente de Licitação —CPL terá número mínimo de três titulares, o
Presidente, oSecretário eum membro nomeado por esta Portariá, no III do artigo anterior, como
quorum para iniciar qualquersessão. '

i

§ 2®. A Sessão daComissão Permanente de Licitação deverá ser iniciada, preferencialmente,
com a presença de umrepresentante da Controlaria Geral doMunicípio, casohaja, com direito

a voz sem direito a voto, devendo ser registrado sua presença nos autosdo processo.

Art. 3®. Fica nomeado como Pregoeiro Oficial do Município^ pára funcionar nos processos

administrativos de licitação na modalidade Pregão, o Senhor SOSTENES FERNANDO

ALVES DE SOUSA indicado no inciso I do art. 1®, detentor de comprovada qualificação

técnicae conhecimentos emlicitações públicas, conforme consta emsuapastafuncional.

§ 1®. Os servidores mencionados nos incisos, 11 e III do artigo'; 1® desta Portaria, funcionarão

como equipe de apoio nas licitações.

§ 2®. Os servidores nomeados nesta Portaria, de forma independente, respondem por seus

próprios atos e decisões perante a administração ou à terceiros, li' '

Art. 4®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de sua
I

publicação, revogados as disposições em contrário. !•

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPFU7SE.
I

Gabinete do Prefeito Municipal dc São João dos Patos, Estado do Maranhão,

aos 04 de janeiro de 2021,

UjCT

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito !

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tclc/fax; 3551-2328/2219

E-mail: prcfcituradcsaojoaodospatos@yahoo.com.br
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Código identificador: 59d3b25782879895fl807eefc9de3eb6

PORTARIA Nfl 012/2021

Portaria 012/2021 - Gabinete do Prefeito

0 Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município.

RESOLVE;

1 - Nomear o senhor Carlos Farias Júnior, inscrito no CPF sob
nO 032.596.243-09 e portador do RG 91253498-2, SSP/MA, para
o Cargo de Secretário Municipal de Desporto, Laser, Cultura e
Juventude.
II - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
Jo Maranhão, aos 04 de janeiro de 2021.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por; LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 08742268c21be4a81f917506aca40ff5

PORTARIA N« 013/2021

Portaria n^ 013/2021 - Gabinete do Prefeito

0 Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município.

RESOLVE:

1 - Nomear a senhora Jaqueline Cristina Silva Santana,
inscrita no CPF sob n" 055.965.399-96 e portadora do RG
366870132018-0, SSP/MA, para o Cargo de Secretária
Municipal de Meio Ambiente.
II - A presente portaria entra em vigor na data d e sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 04 de janeiro de 2021.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 8574f3ec24fd77f2da6534a6037103d9

PORTARIA N2 014/2021

Portaria n® 014/2021 - Gabinete do Prefeito

O Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela

Constituição Federal e pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município.

RESOLVE:

I - Nomear o Dr. Maykon Silva de
inscrito no CPF n® 004.730.703-08, pi
Geral do Município lotado na Procurafio
II - A presente portaria entra eii vigor na
publicação.

ra o Cargo d ocurador

ípio.
a* de sua

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 04 de janeiro de 2021.

I

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito !.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 733bebf422c696613ab4eáb2b822dc88

PORTARIA N® 029/2021

Portaria n® 029/2021 - Gabinete do Prefeito

,1

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
DESIGNA PREG"0EIR0 OFICIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. ,

0 Prefeito Municijsal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso dás atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
conjugadas com o[disposto no art. 51 da Lei Federal n®
8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/2002.

RESOLVE: i

Art. 1®. Ficam nomeados os integrantes da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, nos termos do § 4® do art. 51 da
Lei Federal n® 8.666/93, os seguintes servidores:
1 - SOSTENES FERNANDO ALVES DE SOUSA - SERVIDOR

COMISSIONADO, CPF N® 612.047.973-23, RG 049025382013-0
SSP/MA; I
II - FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES- SERVIDOR

EFETIVO, CPF N® 925.822.903-78, RG 2.046.078 SSP/PI;
III - GILVANA NOLÊTO ARAÚJO CORRÊA - SERVIDORA
EFETIVA, CPF N® 019.615.683-14, RG 2.794.218 SSP/PI.
Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar
o registro cadastral dé fornecedores, elaborar minuta de edital,
contratos e outros latos pertinentes ao procedimento de
licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propostas, os
recursos e demais |questionamentos sobre os processos
administrativos de licitação pública e promover a alteração ou
cancelamento de cadastros de licitantes.

Art. 2®. Fica designado como Presidente o servidor indicado
pelo inciso 1, e como primeiro Secretário o servidor mencionado
no inciso II do artigo anterior.
§ 1®. A Comissão Permanente de Licitação - CPL terá número
mínimo de três titulares, o Presidente, o Secretário e um
membro nomeado por esta Portaria, no III do artigo anterior,
como quorum para iniciar qualquer sessão.
§ 2®. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação deverá ser
iniciada, preferencialmente, com a presença de ura
representante da Controlaria Geral do Município, caso haja,
com direito a voz sem direito a voto, devendo ser registrado sua
presença nos autos dq processo.
Art. 3®. Fica nomeado como Pregoeiro Oficial do Município,

para funcionar nos processos administrativos de licitação na
modalidade Pregão, o, Senhor SOSTENES FERNANDO ALVES
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DE SOUSA indicado no inciso 1 do art. 1°, detentor de

comprovada qualificação técnica e conhecimentos em licitações
públicas, conforme consta em sua pasta funcional.
§ 1®. Os servidores mencionados nos incisos, II e III do artigo

1® desta Portaria, funcionarão como equipe de apoio nas
licitações.
§ 2°. Os servidores nomeados nesta Portaria, de forma

independente, respondem por seus próprios atos e decisões
perante a administração ou à terceiros.
Art. 4®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua publicação, revogados as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 04 de janeiro de 2021.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por; LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identíficador: 33fc4c28d4a3d0761alf3ace71887a3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, EM

01-01-2021

ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, EM
01-01-2021, PARA INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA COM
A POSSE DOS SENHORES VEREADORES, PREFEITO,

VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO ELEITOS NO PLEITO
DE 13(QUINZE) DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020

Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e
um (01/01/2021) às zero horas (OOhOOmin), no Ginásio
Professora Maria do Carmo Vieira Tavares da Silva, neste
município de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão, reuniu-se em
sessão Solene a Câmara de vereadores deste município.
Assumindo a presidência da presente sessão, a Senhora
Vereadora Maria Izabel Barbalho Vieira Silva, que foi a
vereadora eleita com maior expressividade de votos nas
eleições municipais de dois mil e vinte, de acordo com o que
rege o Artigo 23 § 1® da Lei Orgânica e art. 3® § 1° do
Regimento interno da Câmara Municipal, e, usando dos poderes
que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal, a
Senhora Presidente notificou e agradeceu a presença das
autoridades presentes, civis, militares, religiosas, lideranças e
pessoas da comunidade local, e, em nome de Deus e da Justiça
declarou aberta a SESSÃO SOLENE DE POSSE dos Senhores
Vereadores, do Senhor Prefeito e Vice - Prefeito, eleitos no
pleito de 15(quinze) de novembro de dois mil e vinte
(15/11/2020), estando estes, devidamente diplomados pela
Justiça Eleitoral da 11® Zona Eleitoral do Maranhão, cujo
mandato eletivo inicia-se nesta data. Em seguida, a Senhora
Presidente convidou o Senhor Jamisson Evangelista de Macêdo
para secretariar a presente sessão, e prosseguindo, a
Presidente convidou os presentes a se colocarem de pé para a
execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino Municipal de
Tasso Fragoso. Após a execução dos hinos, a Senhora
Presidente procedeu com a realização da solenidade de posse e
instalação da legislatura para o quadriênio de dois mil e vinte e
um a dois mil e vinte e quatro (2021 a 2024) tudo de acordo
com a legislação em vigor e com a presença de todos os eleitos
e convidados, a Senhora Presidente em consonância com a
secretária, solicitou dos Senhores Vereadores eleitos a exibição
dos seus respectivos diplomas, frisando que os mesmos já

haviam feito suas' Declarações de Bens estando todos em
conformidade. A Senhora Presidente convidou os demais

vereadores eleitos á ficarem de pé para prestarem os seguintes
compromissos, os quais foram lidos pela Senhora Presidente e
repetidos pelos veréadores empossa(flosL'jPRQMETO«ÇiiMPRIR
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CON
LEI ORGÂNICA'municipal,
DESEMPENHAR COM LEALDADE O

OBSERVARj

MANDTVn:

CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO

E BEM ESTAR DO MEU POVO",

secretário verificou o livro de presen
dos seguintes vereadores: Francisco Erisnaldo da Silva
Rodrigues, ítalo Bruno Lopes da Silva, Jamisson Evangelista de
Macêdo, João de Abreu Rodrigues, José Antônio Tavares
Antunes, José OrUndo Silva Trindade, Maida Luiza Dias
Rodrigues, Marcos de Souza Barreira de Oliveira e Maria Izabel
Barbalho Vieira Silva, sendo feita esta chamada nominal em
ordem alfabética dos Senhores Vereadores, momento em que
cada um respondeu: "- ASSIM PROMETO!". Concluído o
compromisso por todos os Senhores Vereadores, a Senhora
Presidente declaroú-os empossados para o quadriênio de dois
mil e vinte e um aidois mil e vinte e quatro (2021 a 2024).
Dando continuidade, conforme Eleição da Mesa Diretora feita
em vinte e três de Dezembro de dois mil e vinte, que elegeu a
mesma com a seguinte estrutura: Francisco Erisnaldo da Silva
Rodrigues - PRESIDENTE; Marcos de Souza Barreira de
Oliveira - VICE-PRESIDENTE - Maria Izabel Barbalho Vieira

Silva PRIMEIRA-SECRETÁRIA e ítalo Bruno Lopes da Silva -
SEGUNDO-SECRETÁRIO. Assumiu então, a Presidência da
corrente sessão, o vereador eleito Presidente Senhor Francisco
Erisnaldo da Silva Rodrigues e, este, prosseguindo com o ato,
convidou o Senhor Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. Senhor
Roberth Cleydson Martins Coelho e o Senhor Marcos José
Guimarães Lopes,', respectivamente até à mesa para o
compromisso de posse, presentes os eleitos apresentam os seus
DIPLOMAS E DECLARAÇÕES DE BENS, feita a conferência dos
diplomas expedidos pela 11®Justiça Eleitoral do Estado do
Maranhão, estando^, tudo de conformidade com a legislação
pertinente, foi determinado arquivamento das declarações de
bens. O senhor Presidente continuou os trabalhos e leu o

seguinte compromisso: "PROMETO CUMPRIR A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSEVAR AS LEIS, PROMETO O
BEM ESTAR GERAL DO MUNICÍPIO E EXERCER O CARGO
SOB INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA DA LEGITIMIDADE H DA
LEALDADE". Cujo compromisso foi repetido pelo Prefeito e
Vice- Prefeito sendoidito: "-ASSIM O PROMETO!". Prestando o

compromisso o Senhor Presidente os declarou empossados para
o quadriênio de dois'mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro
(2021 a 2024). Prosseguindo, o Senhor Presidente fez breves
comentários e franqueou a palavra ao senhor João de Abreu
Rodrigues que falou em nome de todos os vereadores eleitos.
Em seguida a palavra foi franqueada ao Vice-Prefeito Marcos
José Guimarães Lopes, que em breves palavras agradeceu a
Deus e ao povo pela sua eleição comprometendo-se a trabalhar
em harmonia com o prefeito municipal e os membros do Poder
Legislativo, para construção de uma Tasso Fragoso como
desejamos. O Senhor Presidente passou então a palavra ao
Senhor Prefeito empossado que fez os cumprimentos de praxe
invocou o nome de Deus e da família, agradeceu aos eleitores
Tasso-fragosenses pelo resultado da eleição que o sagrou
reeleito Prefeito deste Município, pediu apoio do povo e dos
senhores vereadores, para continuar a grande tarefa de
reconstrução do Município de Tasso Fragoso, pois sabe que os
desafios são grandes, mas, continua preparado e consciente da
dimensão de sua responsabilidade de responder com trabalho
aos anseios do nosso povo. Prometeu exercer o seu mandato
obedecendo aos princípios cristãos e às regras da ética e da
moral, para o final de seu mandato o povo poder dizer que valeu
a pena acreditar mais uma vez na esperança e desejou a todos

ÍALM

LEIS,

I

ICÍPIO
dando continuidade, o

^a e constatou a presença-

CÊRTIFKADG DlGITAU^lENTe
E COl.l CARIMBO OETEWiPO

•w\^i.famem;org.l>r'
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

certificado emitido em nome de

SOSTENES FERNANDO ALVES DE SOUSA

por concluir com aproveitamento o Curso de
Licitações e Contratos Administrativos (EAD) com
carga horária de 65 horaí e duração de 03 meses.
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CERTIFICADO
Certificamos para todos os fins que |,

GILVANA NOLETO ARAÚJO CORRÊÁ
( i ,jl

participou, com êxito, do curso Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo
Pregão Eletrônico por meio do Comprasnet), na modalidade presencial, realizado nosdias
11 a 15 de janeiro de 2021, em São Luís/MA, com carga horária'de'40 horas.

i
O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado, i,

instituto
CERTAME

CWígo doCertlfisado: 82548SAAD7A56846686S90 o Verifique aulenticidade em: www.0-certincado.com

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ 711.669.032/0001-09
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Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico no Comprasnet)
Com osProfessores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos f

NIvei II - Habilitação Jurídica; Nível III - Regularidade Fiscal eTrabaSiista Federal; Nível ÍV - Regula
ridade Fiscal Estadual eMuniópal; Nível V- Qualificação Técn1ca;Nfv^ VI - Qualificação Econõml-
co-Financelra. Inserção dedc^mentos de habilitação no sistema, e atualização dedocumentos.
Passoapasso na cperadonalização do SICAF pelo empresário. Visão g^ldoSlCAF.acessodofor-
necedor. Oque o empresário consegue visualizar noSICAR Oqueopregoeiro consegue visualizar
no SICAF7 Consultasao SiCAF. '

Módulo V: Criando a conta daempresa noComprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile eo
Comprasnet j| i
Cadastramento da empresa noComprasnet (Fomecedor Pessoa Juridica). Menu dofornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e seihas.Seruços disponíveis por perfil. Cotação Ele
trônica. Pregão Eletrônico. RDC Eletrônico. Aviso de ücitações por enriall. Download deEditais.
Pesquisa licitações eregistro (ias propostas iniciais. Download deeditais eawso delicitações por
e^ail. Comprasnet Mdiile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta; incluir (cadas
trar), excluir e consuitar; Campos *Qtd. Ofertada', "Valor Unit (RS)', "Valor Total (RS)*, 'Marca',
'Fabricante* 'Modelo/VersãcrjrOescríçâo Detalhada do Objeto Ofertado". DedaraçÕesobrígatórias.
Anexando aproposta (nidai ek documentos dehabilitação. Cuidados essendaís para não serdes
classificado. j

Módulo VI: Adesão deum órgão munidpal aoComprasnet
Sistema deGestão deAcesso. Passoa passo, com um casoreal, emsaladeaula.

'i
Módulo VII: Como fazer pesquisa preliminar depreços
Pesquisa preliminarde[xeços. Normas ejurisprudênda. Fontesdepesquisa ecesta depreços acei
táveis. Cautelas na cotação depreços. Quando usar amédia, amediana ecmenor preço. Fazendo
pesquisa apartir do Paírtd de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas egratuitas de pesquisa
depreços. Consultas ao MuraldeContratos do SACOP. Simulações práticas de pesquisas prelimina
res de preços. j

I '
Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16horas)
Cadastramento do aviso de liciáção. Cadasbamento de Intenção de Registro de Preços. Prática de
Pregão Eletrônico segundoo Decreto n" 10.024/2019. Vínculação da equlpedo pregão. Inclusão de
avisos, esdaretímentos e Impugnações ao Edital. Opaação da sessão pública (modo aberto),
Govemo. Operação da sessão [pCbDca (modo aberto), Empresário. Operação da sessão pública
(modo aberto efechado), Govemo. Operação da sessão pública
(modo aberto efechado), Bnprésário. Envio de lances enegociação
na sessão pública. Consutta ao ^caf após aetapa competitiva.
Julgamento daproposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento decotação eletrônica.

Módulo I:Aspectos geraisdo PregioEletrônico e Introdução ao Decreto n°10.024/2019
introdução ã modafídade pregão. Breve histórico e aplicabilidade. Objetos ilcítávels porpregão.
Bens e serviços comuns. Serviços deengenharia. Vedações. Principais características doPregão e
diferenças procedimentais básicas emrelação àsdemais modalidades. Diferenças procedimentais

y'básicas entre opregão presencial eopregão eletrônico. Legislação aplicável aopregãoepregão nas
prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Detísões a recomendações de órgãos de
controla

Módulo II: FaseInterna e externa segundo o Decreto n"10.024/2019
Pregoeíro e equipe deapoio: atribuições e responsabilidades. Papel daAutoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição doobjeto eTermo de
Referência. Edital; conteúdo básico. Modelos e editais daAGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credendamento. Sicaf, Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital.
Modosde disputa. Modo dedisputa aberto. Modo dedisputa aberto efechado. Intervalo mínimo de
diferença devalores ou depercentuais entre oslances. Análise de conformidadeem relação àspro
postas. Dilig&icias. Recursos. Intenção de recursa Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Módulo 111: Vantagens àsME/EPP eSistema deRegistro dePreços
Diferimento deregularidadefiscaietrabalhista. Empate freto. Licitação exclusiva. Cotas reservadas
deampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação doSRP nosentes federati
vos. Definição do sistema deregistro depreços. Hipóteses deutilização. Vantagens e desvanta
gens. Tipos de íicitaçãa Características da licitação para registro depreços. Planejamento da
contratação eoSRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da intenção deRegistro de
Preços - IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Cijnsolidação doquantitativo eda
pesquisa depreços. Indusão departicipante após a IRP. Órgão gerenciador, órgão partic'̂ nte e
órgãonão participante. Ata deRegistro dePreços. Vigência máxima daata. Alteração quantitativa e
qualitativa do objeto registrado. Adesões deórgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle eaevolução do instituto (visão atual). Limites globaleindividual. Requisitos pre
vistos no Decreto Federal 9.^6/2018. Adesão vertical. Identidade entre oobjeto registrado eaquele
fornecido ao aderente.

Módulo N: Cadastrando empresas no SICAF: credendamento, Inclusão eatualização
SISG, SIASG, UAS6, SICAF eComprasnet: oque essas siglas significam eporque oempresário deve
conhecêlas? Cadastro na Plataforma GOVBR. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores do Govemo Federal. Alerta ao empresário: golpes envolvendo ocadastra
mento no SICAF. Requisitos para ocadastro. Escolhendo aslinhas de atuação da empresa. Docu
mentos necessários aocadastro enfveis decadastramento: Nível 1- Credenciamento;
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FOLHA

Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico no Comprasnet)
Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos ! 1

Módulo I:Aspectos gerais doPregão Eletrônico e introdução aoDecreto n"* 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabiíidade. Objetos licrtávels por pregão.
Bens eserviços comuns. Serviços deengenharia. Vedações. Principais caractedsticas doPregão e
diferenças procedimentais básicas em relação àsdemais modalidades. Diferenças procedimentais
básicas entre opregãopresenciaie opregão eletrônico. Legislaçãoapllcável aopregãoe pregão nas
prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de
controle.

Módulo II: Faseinterna e externa segundo o Decreto n"10.024/2019
Pregoeiro e equipe deapoio: atribuições e responsabilidades. Papel daAutoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto eTermo de
Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais daAGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credendamento. Sicaf. Impugnaçóes e Esclarecimentos. Alterações noEdital.
Modos dedisputa. Modo dedisputa aberto. Modode disputa aberto efechado. Intervalo mínimo de
diferença devaloresoü depercentuais entre oslances. Análisedeconformidade em relação àspro
postas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Oedsão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Módulo III: Vantagens às ME/EPP eSistema deRegistro dePreços
Diferimento deregularidade fiscal etrabalhista. Empate ficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e
deampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação doSRP nos entes federati
vos. Definição dosistema de registro depreços. Hipóteses deutilização. Vantagens e desvanta
gens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejam^ito da
contratação eoSRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio daIntenção deRegistro de
Preços - IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação doquantitativo eda
pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP. Órgio g^enclador, órgão participante e
órgão não pahicipante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e
qualitativa do objeto registrado. Adesões deórgãos/aitldades não partídpantes (caronas). Os
órgãos decontrolee aevolução doinstituto (visão atual). Limites giobale individual. Requisitos pre
vistos no Decreto Federal 9.468/2018. Adesão vertical, identidade entre oobjeto registrado eaquele
fornecido ao aderente.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento. Inclusão eatualização
SIS6, SIAS6, UAS6, SICAF eComprasnet: oque essas siglas sígnifícam eporqueo empresário deve
conhecê-las? Cadastro na Plataforma 60V.6R. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado deFornecedores do Govemo Federal. Alerta aoempresário: golpes envotvendoocadastra-
mento no SICAF. Requisitos para ocadastro. Escolhendo aslinhas deatuação daempresa. Docu
mentos necessários aocadastro eníveis decadastramento: Nível 1- Credenciamento;
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Nível II - Habilitação Jurídica; Nível III - Regularidade Fiscal eTrabalhista Federal; Nível ÍV - Regula
ridade Fiscal Estadual eMunlplpai; Nível V- Qualificação Técnica; Nível VI - Qualificação Econõmi-
co-Financelra. Inserção ded^mentos de habilitação no sistema, eatualização dedocumentos.
Passo apasso na operadonailzaçâo do SICAF pelo empresário. Visão geral do^CAF, acesso do for
necedor. Oqueo empresário consegue visualizar noSICAF? Oqueo pregoeiro consegue visualizar
noSICAF? Consultas ao SICAF. '

|;
Módulo V: Criando a contadaempresa noComprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o
Comprasnet |'
Cadastramento da empresa noComprasnet (Fomecedor Pessoa Juridica). Menu do fornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Be-
trônica. Pregão Eletrônico. ROO Eletrônico. Aviso de licitações por e^ail. Download deEditais.
Pesquisa licitações ereglstro"das propostas iniciais. Download de editais eaviso de licitações por
e-mail. Comprasnet Mobile. Menu doempresário noComprasnet. Menu Proposta: incluir (cadas
trar), excluir e consultar; Campos *Qtd. Ofertada*. "Vaior Uiit (RS)*, ^alorTotal (RS)*. 'Marca*,
'Fabricante*,'Modelo/Veísãd*, "Descrição Detalhada do Objeto OfertadcT. Declarações obrigatóri».
Anexando aproposta inicial e'cs documentos dehabilitação. Cuidados essenciais para não serdes
classificado. !

i
Módulo VI: Adesão de umórgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão deAcesso'. Passoa passo,comumcasoreaL emsaladeaula.

Módulo VII: Como fazerpesquisa preliminar de preços
Pesquisa preliminar depreços. Normas ejurisprudência. Fontesdepesquisa ecesta depreços acei
táveis. Cautelas na cotação dé preços. Quando usar amédia, amediana eomenor preço. Fazendo
pesquisa apartirdoPainel dePreços doComprasnet. Outras opções pagas e gratuitas depesquisa
depreços. Consultas aoMural (feContratos do SACOP. Simulações práticas depesquisas prelimina
resdepreços.

Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16horas)
Cadastramento do aviso delicitação. Cadastramento deIntenção deRegistro dePreços. Prática de
Pregão Eletrônico segundo obèaeto 10.024/2019. Vinculaçâo da equipe do pregão. Inclusão de
avisos, esclarecimentos e ímpugnáções ao Edital. Opoação da sessão pública (modo aberto).
Govemo. Operação da sessãopública (modo aberto), Empresário. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado), Governo. Operação dasessão {wbitca
(modo aberto e fechado), Empresário. Envio delances e itegwla^o
na sessão pública. Consulta aó ^caf após aetapa competitiva.
Julgamento daproposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento decotação eletrônica.
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