
f
-150/■ # ‘y'

ft'

P « E r E t T i. n DE ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N” 06.089.668/0001 -33

SÃO JOÃO
“ DOS PATOS

Kê

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo n® 02.1104.005/2022, na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO, o Ato de designação da CPL, para a licitação que tem por objeto
Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de Kits de enxovais (gestantes, bebê

produtos de higienização para recém-nascidos) para distribuição gratuita em atendimento as

famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência

Social

e

São João dos Patos/MA, em 29 de abril de 2022.

Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Pregoeiro

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



0ÍFOLHA n*.
f' p c r c i r % 0-
SÂOJOÂO

^ PPS PATOS
US'rAD0 DO maiunhAo

prl:f-i-i ri;RA de sAo joAo dos pa pos - m\
Avenida Gcniiío Vargas, 13S - Cenrro. CEl’ 65665-000

WWW.saojoaodosparos.ma.gov.hr
Rubricd

Portaria n" 12/2022 - GABINETE DO PREFEITO

‘T^omeia a Comissão Permanen/e de IJdtaçao, designa

Pregoeiro Oficial e dá outrasproiidências. ”

O 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. T’. Ficam nomeados os integrantes da Comissão Permanente de Licitação — C^PL, para as

modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, nos termos do § 4" do art. 51

da Lei Federal n° 8.666/93, os seguintes servidores:

1 - Francisco Eduardo da Veiga 1 x)pes - scrvádor efetivo, CPF' n° 925.822.903-78;

n - Gilvana Nolêto Araújo Corrêa — servidora efetiva, CPF n° 019.615.683-14;

III - Dirceni Francisca Can^alho Almeida - servidora comissionada, CPF n° 046.120.563-70;

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

fornecedores, elaborar minuta dc 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”. F’ica designado como Presidente o servidor indicado pelo inciso I, e como primeiro
Secretário o scrvãdor mencionado no inciso 11 do artigo anterior.

§ 1”. A Comissão Permanente de Licitação

Presidente, o Secretário c um membro nomeado por esta Portaria, no III do artigo anterior, como

quórum para iniciar qualquer sessão.

(iPL terá número mínimo de três titulares, o

j
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CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail; prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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§ 2°. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação deverá ser iniciada, prcferencialmeote, com a

presença de um representante da Controlaria Geral do Município, caso haja, com direito a vo7. sem

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

Art. 3°. Ficam igualmente nomeados para exercer as funções de Pregoeiro e de membros da equipe

de apoio para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, os

seguintes servidores:

I - Pregoeiro: Francisco Eduardo da Veiga Lopes — ser^ndor efetivo, CPF n® 925.822.903-78;

II - Equipe de Apoio: Gilvana Nolêto Araújo Corrêa - servidora efetiva, CPF n® 019.615.683-14.

III - Equipe de Apoio: Dirceni Francisca Carvalho Almeida - servidora comissionada, CPF n®

046.120.563-70;

§ 1 ®. Os senadores nomeados nesta Portaria, de forma independente, respondem por seus próprios

atos e decisões perante a administiaçao ou à terceiros.

Alt. 5®. Esta Portaria entra em vigor na data 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 21 dias do mês de janeiro de 2022.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito
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E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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istradocom direito a voz sem direito a ’
presença nos autos do processol
Art 3®. Ficam igualmente nomeados para.-^

de Pregoeiro e de membros da ê2IWpe*4«àg^
nos processos administrativoS"'’i»-üciig^
Pregào, os seguintes servidores;
I - Pregoeiro; Francisco Eduardo da Veiga Lopes - servidor
efetivo, CPF n® 925.822.903-78;
II - Equipe de Apoio; Gilvana Nolêto Araújo Corrêa - servidora
efetiva, CPF n® 019.615.683-14.
III - Equipe de Apoio; Dirceni Francisca Carvalho Almeida -

servidora comissionada, CPF n® 046.120.563-70;
§ 1®. Os servidores nomeados nesta Portaria, de forma
independente, respondem por seus próprios atos e decisões
perante a administração ou à terceiros.
Art. 5®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogados as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 21 dias do mês de janeiro de 2022.

Municipal de Saúde, a Sra. Keylla Lacerda Braga,
doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e pelo o
outro lado a empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS
E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no04.971.705/0001-07, Inscrição Municipal n® 30210, com
sede na R Aarao Reis, N» 626 Sala C, Bairro Centro, na

cidade de CAXIAS estado Maranhão, neste ato
representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo o
Senhor o Fernando Luis Sampaio Mendes, brasileiro,
casado, empresário, portador da carteira de identidade n®

997081, expedida pela SEJUSP/MA e inscrito no CPF (MF)
sob o n» 279.032.063-20, residente e domiciliado na
cidade de Caxias, estado Maranhão, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.

percer as fun®es
ib para funcidnar

igadeCNPJ (MF) sob o n»

São João do Sóter - MA, 31 de janeiro de 2022. Publique-Se

Keylla Lacerda Braga
Secretaria Municipal de Saúde

Alexandre Magno Pereira Gomes
PrefeitoPublicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA

Código identificador: 452cdf674c36070567b05fa5799blcdf
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identí/icador; b2601894851096c06c48cd769fe0d624

PREFEITURA MUNICIPAL DE SàO JüãO DOS
PATOS

PORTARIA N® 18/2022 - GABINETE DO PREFEITO
POR I ARIA N® 12/2022 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria n« 18/2022 - GABINETE DO PREFEITO
Portaria n® 12/2022 - 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,

"Nomeia a Comissão Permanente de Licitação, designa
Pregoeiro Oficial e dá outras providências."

O 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, para as modalidades de
Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, 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;
II - Gilvana Nolêto Araújo Corrêa - servidora efetiva, CPF n®
019.615.683-14;

Dirceni Francisca Carvalho Almeida
comissionada, CPF n° 046.120.563-70;
Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar
0 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 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 quórum para iniciar qualquer sessão.
§ 2®. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação deverá ser
iniciada, preferencialmente, com a presença de um
representante da Controlaria Geral do Município, caso haja.

RESOLVE:

I - Exonerar, a pedido, a senhora IVANETE DIAS SILVA,
inscrita no CPF sob n® 233.273.833-91, ocupante do Cargo de
Agente Administrativo, Portaria de Nomeação n® 204, de 24 de
outubro de 1997, do Quadro de Cargos Estatutários da
Secretaria Municipal de Educação.
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 31 dias do mês de janeiro de 2022.

servidoraIII Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: f5fbd55eeb815c2898dcb4e7f6adc261

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR
ALEXANDRE COSTA

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 06/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO n® 001/2022

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo o Artigo 24, inciso II da Lei Federal N®
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CERTIFICADO
Certificamos para todos os fins que

FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

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

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

tj/IjOAninstituto A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ -11.669.032/0001-09CERTAME

Código do Certificado: 825483AAD7A56645686570 Verifique autenticidade em; www.e-ceftificado.com
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Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico no Comprasnet)
Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

Nivel II - Habilitação Jurídica; Nível III- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal: Nível IV- Regula
ridade Fiscal Estadual e Municipal; Nível V - Qualificação Técnica; Nível VI - Qualificação Econòmi-
co-Financeira. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos.
Passo a passo na operacionalizaçào do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF, acesso do for

necedor. 0 que 0 empresário consegue visualizar no SIC>^? 0 que o pregoeiro consegue visualizar
no SICAF? Consultas ao SICAF.

Módulo V: Criando a conta da empresa no Comprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o
Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Juridica). Menu do fornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação 0e
trônica. Pregão Eletrônico. RDC Eletrônico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais.
Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por
e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta; incluir (cadas
trar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", "Valor Unit. (R$)", "Valor Total (R$)", "Marca",
"Fabricante", 'Modelo/Versão", 'Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias.
Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais para não ser des
classificado.

Módulo I: Aspectos gerais do Pregão Eletrônico e introdução ao Decreto n® 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabilidade . Objetos licitáveis por pregão.
Bens e serviços comuns. Serviços de engenharia. Vedações. Principais características do Pregão e
diferenças procedimentais básicas em relação às demais modalidades. Diferenças procedimentais
básicas entre o pregão presencial e o pregão eletrônico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas
prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de
controle.

Módulo II; Fase interna e externa segundo o Decreto n® 10.024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da Autoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de
Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital.
Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de
difa^ença de valores ou de percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às pro
postas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Módulo III: Vantagens às ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista. Empate f icto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e
de ampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federati
vos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvanta
gens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da
contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de
Preços - IRR Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da
pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRR 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 de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos pre
vistos no Decreto Federal 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele
fornecido ao aderente.

Módulo VI: Adesão de um órgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso. Passo a passo, com um caso real, em sala de aula.

Módulo VII: Como fazer pesquisa preliminar de preços
Pesquisa preliminar de preços. Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cesta de preços acei
táveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média, a mediana e o menor preço. Fazendo
pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratuitas de pesquisa
de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP. Simulações práticas de pesquisas prelimina
res de preços.

Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Registro de Prea^Sv-Prátic^-dê.

Pregão Eletrônico segundo o Decreto n® 10.024/2019. Vinculação da equipe do pregãp. li^clusão de'
avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão pública (rfeodb abalo),/-
Governo. Operação da sessão pública (modo aberto). Empresário. Operação da sepsã^ública'.
(modo aberto e fechado), Governo. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado). Empresário. Envio de lances e negociação
na sessão pública. Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva.
Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento de cotação eletrônica.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento, inclusão e atualização
SISG, SIASG, UASG, SICAF e Comprasnet; o que essas siglas significam e porque o empresário deve
conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário: golpes envolvendo o cadastra
mento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as linhas de atuação da empresa. Docu
mentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento: Nível I - Credenciamento:

Código do Certificado: 825483AAD7A56645686570 ■ Verifique autenticidade em; www.e-certificado.com
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CERTIFICADO
Certificamos para todos os fins que

GILVANA NOLETO ARAÚJO CORRÊA

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

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

\

A B XAVIER TREINAMENTOS V
CNPJ -11.669.032/0001-09

instituto
ü

>

lO'' 1
CERTAME 1

Código do Certificado; 825485AAD7A56645686590 Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com
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Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico no Comprasnet)
Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

Nível II - Habilitação Jurídica; Nível III- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal; Nível IV- Regula
ridade Fiscal Estadual e Municipal; Nível V - Qualificação Técnica; Nível VI - Qualificação Econòmi-
co-Financeira. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos.
Passo a passo na operacionalização do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF, acesso do for

necedor. 0 que 0 empresário consegue visualizar no SICAF? 0 que o pregoeiro consegue visualizar
no SICAF? Consultas ao SICAF.

Módulo V: Criando a conta da empresa no Comprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o
Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Juridica). Menu do fornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponívás por perfil. Cotação Ele
trônica. Pregão Eletrônico. RDC Eletrônico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais.
Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por
e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta; incluir (cadas
trar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", "Valor Unit. (R$)", "Valor Total (R$)". "Marca",
"Fabricante", "Modelo/Versão", "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias.
Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais para não ser des
classificado.

Módulo I: Aspectos gerais do Pregão Eletrônico e introdução ao Decreto n° 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabilidade . Objetos licitáveis por pregão.
Bens e serviços comuns. Serviços de engenharia. Vedações. Principais características do Pregão e
diferenças procedimentais básicas em relação às demais modalidades. Diferenças procedimentais
básicas entre o pregão presencial e o pregão eletrônico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas
prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de
controle.

i

Módulo II; Fase interna e externa segundo o Decreto n° 10.024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio; atribuições e responsabilidades. Papel da Autoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de
Referência. Edrtal; conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital.
Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às pro
postas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Módulo 111; Vantagens às ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista. Empate ficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e
de ampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federati
vos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvanta
gens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da
contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de
Preços - IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da
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 de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos pre
vistos no Decreto Federal 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele
fornecido ao aderente.

Módulo VI: Adesão de um órgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso. Passo a passo, com um caso real, em sala de aula.

Módulo VII: Como fazer pesquisa preliminar de preços
Pesquisa preliminar de preços. Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cesta de preços acei
táveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média, a mediana e o menor preço. Fazendo
pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratuitas de pesquisa
de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP. Simulações práticas de pesquisas prelimina
res de preços.

Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Regisyo de Preços. Práticq de
Pregão Eletrônico segundo o Decreto n° 10.024/2019. Vincuiaçào da equipe do pregão. Inclusão de
avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão pública (modo aberto),
Governo. Operação da sessão pública (modo aberto). Empresário. Operação ^^sessão^úblrca

O*»

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento, inclusão e atualização
SISG, SIASG, UASG, SICAF e Comprasnet; o que essas siglas significam e porque o empresário deve
conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário; golpes envolvendo o cadasíra-
mento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as linhas de atuação da empresa. Docu
mentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento; Nível I - Credenciamento;

(modo aberto e fechado). Governo. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado). Empresário. Envio de lances e negociação
na sessão pública. Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva.
Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento de cotação eletrônica.

Código do Certificado: 825485AAD7A56645686590 - Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com
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CNPJ N'’ 06.089.668/0001-33

SÃO JOÃO
DOS PATOS

íca

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de 2022 autuo o processo
licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Francisco Eduardo
da Veiga Lopes -Presidente da CPL, Presidente da CPL, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo n° 02.1104.005/2022
-Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 011/2022 - SRP
-Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social.
-Tipo de Licitação; MENOR PREÇO/ ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei n** 8.666/93, Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber demais legislações pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de Kits de
enxovais ( gestantes, bebê e produtos de higienização para recém-nascidos) para
distribuição gratuita em atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social,
atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base
numa média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto ao mercado,
portanto, estima-se o valor de R$ 140.923,20 (cento e quarenta mil, novecentos e vinte e
três reais e vinte centavos).

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS: A presente licitação esta sendo realizada na forma de
REGISTRO DE PREÇOS.

As despesas serão custeadas através da seguinte dotação orçamentária:

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Redação
dada pelo Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7°, §2°

São João dos Patos/MA, em 19 de abril de 2022

Francisco Eduardo da Veiga Lopes^
Pregoeiro

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Portaria n“ 12/2022 - GABINETE DO PREFEITO

'"Nomeia a Comissão Permanente de IJcitação, designa

Pr^oeiro Oficial e dá outras providências."

O 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 cora o disposto no art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93 e I>ei Federal n” 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1°. Ficam nomeados os integrantes da Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as

modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, nos termos do § 4" do art. 51

da Ixíi [‘cderal n® 8.666/93, os seguintes servidores:

Francisco Eduardo da Veiga l.opcs ~ servidor efetivo, CPF n° 925.822.903-78;I

II - Gilvana Noiêto Araújo Corrêa - servidora efetiva, CPF n® 019.615.683-14;

IIl - Dirceni Francisca Carvalho Almeida — servidora comissionada, CPF n° 046.120.563-70;

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

fornecedores, elaborar minuta dc edital, contratos e outros atos pertinentes ao procedimento dc

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”. l‘ica designado como Presidente o servidor indicado pelo inciso I, e como primeiro

Secretário o servidor mencionado no inciso lí do artigo anterior.

§ 1°. A Comissão Permanente dc Licitação — CPL terá número mínimo dc três titulares, o
Presidente, o Secretário c um membro nomeado por esta Portaria, no III do artigo anterior, como

quórum para iniciar qualquer sessão.

ím/

V;

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



i£t-t: ír r - ^

SÀO JOÃO
DOS PATOS

folha n'’.ESTADO Dü MA11.\N'HA0
PREFEITURA DE SAO JOÂO DOS PATOS - MA

Avenida C>ctúlio Vargas, 135 - Centro. CFIP Ó5665-000
\vww.saojoaodosparos.ma.gov.br Pii'j’ 'r.

§ 2®. A Sessão da Comissão Permanente de licitação deverá ser iniciada, prcferencialmente, com a

presença de um representante da Controlaria Geral do Município, caso haja, com direito a voz sem

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

Art. 3®. licam igualmente nomeados para exercer as funções de Pregoeiro e de membros da equipe

de apoio para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, os

seguintes servidores:

I “ Pregoeiro: Francisco Eduardo da Veiga Ix)pes - ser\''idor efetivo, CPF n® 925.822.903-78;

II - Equipe de Apoio: Gilvana Nolêto Araújo Corrêa - servidora efetiva, CPF n® 019.615.683-14.

III - Equipe de Apoio: Dirceni Francisca Carvalho Almeida - servidora comissionada, CPF n®

046.120.563-70;

§ 1®. Os sen^idores nomeados nesta Portaria, de forma independente, respondem por seus próprios

atos e decisões perante a administração ou à terceiros.

Alt. 5®. Esta Portaria entra em vigor na data 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 21 dias do mês de janeiro de 2022.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax; 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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-ado suacom direito a voz sem direito a 'fOto, devendo ser
presença nos autos do processo.,
Art. 3®. Ficam igualmente nomeados para exercer as funções

de Pregoeiro e de membros da equipe de apoii
nos processos administrativos de licitaga^
Pregão, os seguintes servidores:
I - Pregoeiro: Francisco Eduardo cía Veiga Lopes - servidor
efetivo, CPF n® 925.822.903-78;
II - Equipe de Apoio: Güvana Nolêto Araújo Corrêa - servidora

Municipal de Saúde, a Sra. Keylla Lacerda Braga,
doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e pelo o
outro lado a empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS
E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no04.971.705/0001-07, Inscrição Municipal n« 30210, com
sede na R Aarao Reis, N® 626 Sala C, Bairro Centro, na
cidade de CAXIAS estado Maranhão, neste ato
representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo o
Senhor o Fernando Luis Sampaio Mendes, brasileiro,
casado, empresário, portador da carteira de identidade n®

997081, expedida pela SEJUSP/MA e inscrito no CPF (MF)
sob o n® 279.032.063-20, residente e domiciliado na
cidade de Caxias, estado Maranhão, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.

1

ará funcio! ar
Inodaiidc ieCNPJ (MF) sob o n®

efetiva, CPF n® 019.615.683-14.
UI - Equipe de Apoio; Dirceni Francisca Carvalho Almeida -

servidora comissionada, CPF n° 046.120.563-70;
§ 1®. Os servidores nomeados nesta Portaria, de forma
independente, respondem por seus próprios atos e decisões
perante a administração ou à terceiros.
Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data 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 21 dias do mês de janeiro de 2022.

São João do Sóter - MA, 31 de janeiro de 2022. Publique-Se

Keylla Lacerda Braga
Secretaria Municipal de Saúde

Alexandre Magno Pereira Gomes
PrefeitoPublicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA

Código identificador: 452c8/674c36070567b05/íi5799blcd/
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código ídentj/ícador; b2601894851096c06c48cd769fe0d824

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãOJOãO DOS
PATOS

PORTARIA N® 18/2022 - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N« 12/2022 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria n® 18/2022 - GABINETE DO PREFEITO
Portaria n» 12/2022 - 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
Municipio,

"Nomeia a Comissão Permanente de Licitação, designa
Pregoeiro Oficial e dá outras providências."

O 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, para as modalidades de
Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, nos termos
do § 4® do art. 51 da Lei Federal n® 8.666/93, os seguintes
servidores:
1 - Francisco Eduardo da Veiga Lopes - servidor efetivo, CPF n®
925.822.903-78;
II - Gilvana Nolêto Araújo Corrêa - servidora efetiva, CPF n®
019.615.683-14;

Dirceni Francisca Carvalho Almeida - servidora
comissionada, CPF n® 046.120.563-70;
Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar
0 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 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 quórum para iniciar qualquer sessão.
§ 2®. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação deverá ser
iniciada, preferencialmente, com a presença de um
representante da Controlaria Geral do Município, caso haja.

RESOLVE:

I - Exonerar, a pedido, a senhora IVANETE DIAS SILVA,
inscrita no CPF sob n® 233.273.833-91, ocupante do Cargo de
Agente Administrativo, Portaria de Nomeação n® 204, de 24 de
outubro de 1997, do Quadro de Cargos Estatutários da
Secretaria Municipal de Educação.
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 31 dias do mês de janeiro de 2022.

III Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código /denti/ícodor; f5fbd55eeb815c2898dcb4e7f6adc261

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR
ALEXANDRE COSTA

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 06/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO n» 001/2022

RATIFICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo o Artigo 24, inciso II da Lei Federal N°
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