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NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO, DESIGNA PREGOEIRO

OFICIAL E DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0:Prefeito Municipal deSão João dos Patos, Estado doMaranhão, nouso das
^ ' • > 'i • ' {

atribuições que Ihe'são conferidos pela Constituição Féàòral epelaLet Orgânica do Município,
I ' A ' " i'. - '

conjugadas coni o-^disposto no art. 51 .da Lei'̂ Çederal n?^.666/93 eLei Federal n® 10.520/2002.
1 : ' ' i; i

' \(r\ V.. \vv;^' N\'v-1
RESOLVE: r\\ 'V •\ r- i

Ait 1®. Ficam nomeados osOntegrantés da-ComíWãò Permanente de Licitação - CPL, nos
termos do §4®, do urt. 51 datieVFederal nq 8;666/93,j)s se^inies;servidores; t

j\ ' 'I' '

ni—PAULÒ GlJTTIEREE^.áffiÈÍR0.SILyA=^SERy^R^ CPF n®
046.120.563-70, RG 040130S7201lM'S^ i

l • Oy-—» . , ,
Parágrafo único. Acomissão nofrieWjerá coni^i^ão efetuar o rêgistrç cadastral de
fornecedores, elàborarminuta de edital, contratos eoqtrps atos pertinentes ao prpcedimento de
licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propost^, os recureos e demais
questionameiltos sobre os processos arhninistrativos de^licitaçãp pjublica èprpmover aalteração

I . • \ ^
oucancelamento-decadastros de-hcitantes.- -- - —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. [

§ 1°. AComissão Permanente de Licitação - CPL terá número mínimo de três titulares, o
Presidente, oSecretário eum membro nomeado por estaPortaria,jno III do artigo anterior, como
quórum para iniciar qualquer sessão. |

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-:2328/2219
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§ 2®. A Sessão da Comissão Pennanente de Licitação deverá ser. iniciada, preferencialmente,

coma presença de umrepresentante da Controlaria Geral doMunicípio, caso haja, comdireito

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

Art. 3°. Fica nomeado como Pregoeiro Oficial do Município, para funcionar nos processos

administrativos de licitação na modalidade Pregão, osenhor FrIaNCISCO EDUARDO DA
VEIGA LOPES indicado no incisoI do ait 1®, detentor de comproVada qualificação técnica e

conhecimentos emdicitações públiçãsTc^óim sua p£^ funcíonaO

§ 1®. Os servidores mencionados nos incisos, II e III do artigo 1^ destaPortaria, fimcionarão
/ • • Ü ' «

como equipe de apoiò nas licitações. í I
|! i

§ 2°. Os servidores nomeados nesta'Pòrtana,fdÇfòrma independentCj,respondem por seus
próprios atos e decisõe^perante aadmimstra,ção óua:tè^iros.

Art, 4°. Esta Portaria-ia entrai vigorma data-de^sua pliiicaçãôJ^com/éfeitos. à partir de
• "• }^vV 7 mx 'w-- - !

los as disposições em-contránò^ '•//'/ ) 1publicação, revogados asdisposições em-conttMp;:^-.^
?d i \ \̂ jyy Í!REeiSTRÈrSEvPOTEIQlIÉ-SE^iÈ CIMP^ í

-a 1
:í
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sua

Grabinete doBrefeito Municipal de Sãõ.João,dos Patos, Estado,doMaranhão,

aos 01 de março
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

PORTARIA N2 150/2021 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria n® 150/2021 - 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 - Exonerar o senhor SOSTENES FERNANDO ALVES DE

SOUSA, servidor comissionado, CPF n® 612.047.973-23, RG
049025382013-0 SSP/MA, Presidente da Comissão Permanente
de Licitação e Pregoeiro Oficial do Município.
II - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 01 de março de 2021.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: fB48c26dbl87b995892bb46dfca0875c

ÍPÒRTARIA N® 15Í72'021'-GABINETE DO PREFEITO

Portaria n® 151/2021 - GABINETE DO PREFEITO

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
DESIGNA PREGOEIRO OFICIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

D Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das 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:

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:
I - FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES - SERVIDOR

EFETIVO, CPF n® 925.822.903-78, RG 2.046.078 SSP/PI;
II - GILVANA NOLÊTO ARAÚJO CORRÊA - SERVIDORA
EFETIVA, CPF n® 019.615.683-14, RG 2.794.218 SSP/PI.

III - PAULO GUTTIEREEZ RIBEIRO SILVA - SERVIDOR

COMISSIONADO, CPF n® 046.120.563-70, RG 040130572010-8

SESP/MA;

Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar
o registro cadastral de fornecedores, elaborar minuta de edital,
contratos e outros atos 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 I, e como primeiro Secretário o servidor mencionado

no inciso II do artigo anterior.
§ 1®. A Comissão Permanente de Lio tação - CÇ^í^^ númerõ
mínimo de três titulares, o Presidehte, o seciyLáiiu 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 um
representante da Conírolaria Geral do Município, caso haja,
com direito a voz sem direito a voto, devendo ser registrado sua
presença nos autos do pixicesso.
Art. 3®. Fica nomeado] como Pregoeiro Oficial do Município,

para funcionar nos processos administrativos de licitação na
modalidade Pregão, o] Senhor FRANCISCO EDUARDO DA
VEIGA LOPES indicado no inciso I 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 servidoresj|nomeados nesta Portaria, de forma

independente, respondem por seus próprios atos e decisões
perante a administração ou à terceiros.
Art. 4®. Esta Portaria eiitra em vigor na data de sua publicação,
revogados as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIpUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 01 déjmarço de 2021.

li

i|
Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito jj

l
Publicado por: LOURDES KARYLLAMENDES CAVALCANTE

Código identificador: d6894aflcedc3bdb3bc2521c0f55e034
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AVISO DE CLASSIFICAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N®

001/2021 - CPL- PROCESSO ADMINISTRATIVO N'

:j 010/2021
ii

TOMADA DE PREÇOS N® 001/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTUATIVO N® 010/2021

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, vem apresentar o
resultado do julgamento da proposta apresentada ao Processo
Administrativo n® 010/2021: Tomada de Preços n® 001/2021 -
CPL, que teve como objetivo: Contratação de empresa para
prestação de Serviços Técnicos Especializados em
Assessoria e Consultoria Contábil na área Pública, do tipo
menor preço global. jj
Considerando que o critério de Julgamento das propostas
determinada pela Tomada de Preços 001/2021 - CPL foi o de
MENOR PREÇO GLOBAL, obtivemos a seguinte classificação:

Proposta da empresa J & H ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL LTDA - EPP, CNPJ n® 29.086.067/0001-72.
vencedora no valor gípbal de R$ 204.000,00 (duzentos e
quatro mil reais).

E assim sendo, proclamamos a Empresa J & H ASSESSORIA E
CONSULTORIA CO^NTABIL LTDA - EPP, CNPJ n®
29.086.067/0001-72,ijvencsdora no valor global de R$
204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), vencedora desta
licitação e encaminhe-se o processo para autoridade
competente para se (quiser, expedir o respectivo termo
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CERTIFICADO
Certificamos para todos os fins que

FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES
j'

participou, com êxito, do curso Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo
Pregão Eletrônico por meio do Comprasnet), na modalidade presericiai, realizado nos dias
11 a 15 de janeiro de 2021, em São Luís/MA, com carga horária de 4'o horas.

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

FOLHA n"

instituto
CERTAME

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ -11.669.032/0001-09

Cúílgo doCertificado; 825483AAD7A56545686570 • Verifique autenticidade em;www.e*certiflcado-c



Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão E
Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

FOLHA n°

etrônico no Comprasnet)

Nível 11 - Habilitação Jurídica; Nfvtí ili -j|Reguiaridade Rscal eTrabaihista Federai; Nível iV - Regula
ridade Fiscal Estadual eMunicipal; Nívd V-.Qualific^ão Técnica;Nível VI - Qualificação Econômi-
co-Financeira. Inserção de documentos de habilitação nosistema, e attialização de documentos.
Passo apasso na operadonarização dqSiCAF pelo empresário. Visão gerai doSICAF, acesso do for
necedor. Oqueo empresário consegue.visualizar noSICAF? Oqueo pregoeíro consegue visualizar
no SiC^? Consultas aoSICAF. II

Módulo V: Criando a contadaempresa noComprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o
Comprasnet {|
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Jurídica). Menu do fornecedor.
Dados cadastrais. Comroie de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Ele
trônica. Pregão Eletrônico. RDC Oetrônico. Aviso de Licitações pore^aii. Download de Editais.
Pesquisa licitações e registro daspropostas inídais. Download deeditais e aviso delicitações por
e-maii. Comprasnet Mobile. Menu do ^presário no Comprasnet. Menu Proposta; incluir (cadas
trar), excluir e consultar; Campos *Otd Of^ada*, "Valor Unit. (R$)*, "Valor Total (RS)', 'Marca*,
'Fabricante', 'Modelo/Versão','Descrito Detalhada do Objeto OfertadcT. Declarações obrigatórias.
Anexando a proposta Iniciai e osdocumentos dehabilitação. Cuidados essendais para nãoserdes-
dassifícado. |!'

11
Módulo VI: Adesão deum órgão munjdpal ao Comprasnet
Sistema deGestão deAcesso. Passoapasso,com umcasoreal, emsaladeaula.

11 '
Módulo VII: Como fazer pesquisa preliminar depreços
Pesquisa preliminardepreços. Normas ejurisprudênda. Fontes depesquisa ecesta depreços acei
táveis. Cautelas na cotação depreços. Quando usar amédia, amediana eomenor preço. Fazendo
pesquisa apartir do Painel de Preços dq Comprasnet. Outras opções pagas egratuitas de pesquisa
depreços. Consuítas ao Mural deContratos do SACOP. Simulações prátícasde pesquisas preliminares de preços. 1
Módulo VIII: Pregão noComprasnet (pelo menos 16horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento deIntenção deRegistro de Preços. Prática de
Pregão Eletrônico segundo oDecreto n®jl0.()24/2019. Vinculação da equipado pregão, inclusão de
avisos, esclarecimentos e impugnações ao. Editai. Operação da sessão pública (modo aberto),
Governo. Operação da sessão pública|j(modo aberto), Empresário. Operação da sessão pública
(modo aberto efediado), Govemo. Operação dasessão pública
(modo aberto e fechado], Empresário. Envio delances enegociação
na sessão pública. Consulta ao Sicaf após aetapa competitiva.
Julgamento daproposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento decotação eletrônica.

Módulo I;Aspectos gerais doPregão Eletrônico e Introdução aoDeoeton"10.024/2019
Introdução ò modaildade pregão. Breve histórico e apncabilidad& Objetos licítávels por pregão.
Bens e serviços comuns. Serviços deengenharia. Vedações. Principais características doPregão e
diferenças procedimentais básicas em relação âs demais modalidãles. Diferenças procedimentais
básícasentreopregão presatciaieopregãoeletrônico. Legislação aplicável aopregão epregão 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
Pregoeíro e equipe deapoio: atribuições e responsabilidades. Papel daAutoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração doedital. Definição doobjeto e Termo de
Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais daAGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações noEdital.
Modosde disputa. Modo dedisputa aberto. Modo dedisputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de
diferença devalores ou de percentuais entre oslances. Análise deconformidade em relação àspro
postas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Módulo 111: Vantagens às ME/EPP eSistema deRegistro dePreços
Diferimento deregularidade fiscal etrabalhista. Bnpaleficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e
deampla disputa. Subcontratação. Fundamento legai eregulamentação do SRP nos entes federati
vos. Definição do sistema deregistro depreços. Hipóteses deutilização. Vantagens e desvanta
gens. Tipos dellcitaçãa Características da licitação para registro depreços. Planejamento da
contratação eoSRP. Disponibilidade orçamentária. Procedirnemo prévio da intenção de Registro de
Preços - IRP. Prazo. Obrigatoriedada Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo eda
pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP. Órgão gerenciador, órgão participante e
órgão não participante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e
qualitativa do objeto registrado. Adesões deórgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle eaevolução do instituto (visão atua!)- Limites global eindividual. Requisitos pre-
-"^stos no Decreto FedefaI9.W8/2018. Adesão vertical, identidade entreoobjeto registrado eaquele

mecido ao aderente.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento, inclusão eatualização
SiSG,SiASG, UASG, SICAFeComprasnet oque essas siglas significam eporqueo empresário deve
co^ecèfas? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando oSICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado deFomecedores do Governo Federai. Alerta ao empresário; golpes envolvendo ocadastra-
iiiento no SICAF. Requisitos para ocadastro. Escolhendo aslinhas de atuação da empresa. Docth
mentes necessários aocadastro eníveis decadastramento: Nível I- Credenciamento;

Código doCertificado: 825483AAD7A56S4S6B6570 o Verifique autenticidade em:www.e-certificadoxom


