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JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0305003/2021, o Ato de
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Pcdrciri\s-MA, de 05 dejaneiro de 2021.

PORI ARLV N® 020/2021-GP

Nomeia o Prcgoeiro c
H Equipe de Apoio c
(lú

outras

providências.

A PREFEITA MUNICIPAl,DE PEDREIRAS,ESTADO DO RARANHÃO,no uso
dc suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Municipio,

Considerando a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação
denominado Pregão, instituída pela Lei n° 10.520.de 17 de julho de 2002;

Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da
modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Prcgoeiro e de sua Equipe dc Apoio,
conforme dispõe o artigo
3". inciso IV da Lei Federa! n" 1Ü.520/2ÜÜ2.
RESOLVE;

An. I" - Designar o servidor Sr.® DENILSON SOUSA MEíDEíROS, portador do CPF N®
063.136.743-83 para exercer a função dc Prcgoeiro, que será responsável pela condução
do.s trabalhos dos Pregões.

Art. 2° - Designar os Servidores: Sr. EDMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, portadora
do CPF dc n" 476.836.353-9! e o Sr. J^LIPE DE SOUSA, portador do CPF dc n'
053.868.853-08, para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao
Prcgoeiro.
Art. 3° - As atribuições do Prcgoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras,serão;
1. O credenciamento dos interessados:

n. O recebimento dos envelopes das propostas dc preços c da documentação dc
habilitação;

III. A abertura dos ünveiopc.s das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos
proponentes;

IV. A condução dos procedimen|os relativos aos lances e ã escolha da proposta ou do
lance de menor preço;
V. A adjudicação da proposta de menor preço;
VI. A elaboração de ata;
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VIL A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VIU. O rcccbiinenlo. o e.\anic e a decisão sobre recursos: e

IX. O cncaminhamcmo do processo devidamente instruído, apôs a adjudicaçtSo,à
autoridade superior, visando à homologação e a coiiiratação.
Art. 4" - Os Scr\'idortís especificados nesta Portaria du.sempenharào as .suas atribuições,
concom ítantcmente com as de scu.s respectivos cargos, durante o período de 12(doze)
mc.ses.

An 5° - Todos os trabalhos desta Comi.ssão deverão ser registrados em atas,
devidamente assinadas, e arquivadíis no setor competente.
An.6° - Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal n"8.666,de 12 de;

junho de 1993,e da Lei Federal

10.520, de!7 de julho de 2002.

An. 7° - A presente Ponaria eninirá cm vigor no dia 05 de janeiro dc 2021.
Dc-se Cièncitt. Publiquc-se, Cumpra-sc.
GABINI-Ti; DA FUEFEITA MUNICIPAL ÜE PEDREIRAS, ESTADO DO
MARANHÃO EM «5 DE .lANEIRO DE 2021.
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COVÍOMO

CERTAME

instituto
CNPJ 11.669.032/0001^9

A oAavier Tr«inomentos

São Luís(MA), 23 de agosto de 2018.

I I ••

:

Instrutor

Prof. Mk. Níl^Cruz Neto

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

em São Luís(MA).

"

com carga-horária de 32 horas, realizado nos dias 20 a 23 de agosto de 2018^

participou, com êxito, do curso de Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros,

Certificamos, para os devidos fins, que DENILSQN SOUSA MEDEIROS

CERTIFICADO

.

'

!

(Lei n® 12.527/2011)6 Lei Anticomipdo (Lei n® 12.846/2013).

Indicado de marca, exigênda de amostras, pré-qualiflcàção e critérios de julgamento irtódítos. Diferenças estencteis e'm ,rtóado à Lei no 8.666/1993. Lei de Acesso à Informado

diferendadc», po^iblíldade de utilizado dé anteprojeto de erigenharía oqmo definidor do objeto a ser lldtado, contratado integrada, novas légras para registro de preços.

apDcado e prindpais vantagens para prefeituras e empresários. Vantagens perceptíveis fronte a todas as demais modalidades de lldtado, Indusive o Pregão: modos de di^xi^

As ix)vas regras de contiatado governamental. Aspectos importantes e Inovações trazidas pela Lei n° 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações). Possibilidades te|

Módalo IV: RDCe outros temas correlates

Regionais Fedais,Tribunais de Justiça e Tribufials de Contas. -

realização de pregões eletrônicos: Comprasnèt, E-Ucitações(BB)eOdade-Compras(CNM). Adjudicado e Homologado no Pregão. Recursos. Jurisprudênda do STT,STJ> Tribur ais

Conteúdo-míninv) do Termo de l^érêrKia. Pregão: tese externa. Simulado de situações práticas durante um Pregão. Desdas^fícação das empresas partidpante. Culd^as
relativos à etapa de lances verbais. Pregão eletrônico x Pregão Presendal: diferenças essendals no procedimento. Utilizado de rdbôs no pregão eletrônico. F^iatatohnas parj a
i

[

preparatória. Termo de Referênda'. Termo.de Referênda x Projeto Básico. Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade adminlstrat^.

Entendendo o Pregão. Legislado- Conceito de-bens e seh/lços comuns. Pregão para aquisido de equipamentos de infbrmátiâ. Pregão p^ra pbras de engenharia. Pregão;

Módolo III: Formação de pregpeiros

ou regionalmente. Revogado e Anulado do processo lídtatórío. Jurispnidênda do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.-

comprovado da regularidade fiscal, empate fícto, licitados fechadas para ME/EPP;subojntratado obrigatória, cota reservada para f^E/EPP e vantagens a empresas sediadas local

ticitantes, ou entre estes e o agente público envolvido na licitado. Validade das propostas. Critérios de desempate. Desclassificado de todas as propostas. Adjudicação e
homdogação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequer^as empresas rtas licitações. (Lei Compleméntar n° 123/2006); prazo diferido para

nmca podem ^dispensados. Análise das propostas de preg»: exc^so de rigor e análise de conluio entre as empresas partidpantes. Preços inexequrvels na contratado de
obras,serviços e na aquisido de bens. Partidpado de empresas com sódos em comum. Partídpado de fiilais, ou de matrize fíllal. Reiado de parentesco entre sódos de.empresas

de todos os lícitantes e possibilidades legais para a adminisbedo contornar o problemé. Casos em que a documentodo de habllltódo pode ser disper^da. Doójmentos que

líquido mínimos. Qualiticado Técnica; atestados de capaddade técnico-profissional e técnico-operadonal, registro em órgão fiscaiizador de profissão regulamentada. O responsável
técnico e a comprovação de vínculo com a empresa lídtanto. Exigêndas de propriedades de máquinas e equipamentos. Exigênda de localização. Regularidade Soda!. Inabilitado

atribuições, composição, vedações e responsabilidades. Parecer Jurídico: características, eficáda e responsabilização do parecerista. Parecer vlnculante ou opinativo? Parecer
facultativo ou obrigatório? Habilitação Jurídica: empresas proibidas de parüdpar, cooperativas, OS, OSaPs,consórdos. Habilitado Rscal e Trabalhista: FGTS,INSS,fisco Mtadual,
munidpal etc Qualificação Econômico-Financelra: balanço patrímonlat, tolênda, concordata e recuperação judidal, garantia de partídpação em licitações, capital e patrimônio

intenagnos. Impugnação do Edital pelo ddadão e pejo lídtanto. Tipos de lidtação. Menor preço. Melhor técnica. Técnica e preço. Maior iancs ou oferta. Comissão de Ucita^:

O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimàáo x valor máximo: e>d5te diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e

possível e adesão vedada. Prazo de validade, elementiss constitutivos e possibitidade e limites de adesão à Ata. Encerramento e revogação da Ata. Suíços técnicos espedalizados.

Sistema de Registro de Preços: vantagens, possibilidades e c^ieradonalização. SRP: entendo a Ata-de Registo de Preços. SRP: órgãos gerendador, partidpante e carona. Adesão

Cornptas: padronização e indicação de marcas. Termo de Re^ênda: elementos essendate segundo a legisiaçio. Quem elabora o Termo de Referênda. Exigênda de amostr^.

preços, testa de preços aceitáveis.e normas de pesquisa preliminar de preços. Objetos da lidtação: alienações, compras, obras e serviços. Alienação: bens móveis e Imóveis.

Formalização dos processos iidtatórios em geral. &dstêr>da de dotação orçamentária sufidente. Bdgêndas espedficas da Lei de Resportsabilidade Fiscal. Pesquisa preliminar de

Módulo II: Processos licitatórios em geral

piMcas,sodedades de economia mista e subsidiárias. Udtações no Sistema S. Etapas do procedimento lídtatórío. Modalidades de lidtação e critérios de escolha. Convite. Tornada
de Preços. Concorrânda. Concurso. Pregão. Leilão. ConsuKã.'RDC. Fradonamento da d^pesa. Níveis do Fradonamento. Parcelamento: vedações e possibilidades. Diferança entre
frador^mento e paratamento. Escolhendo a modalidade adequada. Juri^nidênda do STF,sn,Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Impoiiantes.iJsurpação da oHTipetênda por Estados e Munidpios. O fenômeno das normas Estaduais e Munidpais de lidtação face à ompetênda privativa da União para editar
nornias gerais sobre a matéria. Normas espedficas e supletivas. Lidtação como regra. Udtações r^a administração direta, autárquica e furtdadonái. Udtações nas empr^as

Udtações: Conceito. Objetivo. Pre^o Constitucional. Quem é obrigado a ildtar? Legisla^ Infra-Qmstitiidonal. Competênda para legislar. Leis e deoetos regulamentares mais

Módulo I: Introdução às licitações públicas

escolavirtual.gov.br

Escola Nacional de Administração Pública - Enap

Presidente

Diogo G. R. Costa

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que DENILSON
SOUSA MEDEIROS, concluiu o curso Formação de Pregoeiros - Teoria
(Turma OUT/2020), com início em 26/10/2020 e com carga-horária de 20 horas.

CERTIFICADO

Administração Pública

Escota Nacíonaldo

Formação de Pregoeíros •Teoria
Carga Horária;
20 horas

Disponibilidade.

26/10/2020 a 25/11/2020

mínimos para aprovação antecipadamente.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos

,>^CjãK informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço htlps://vww.escQlavirtual.qQv.br.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar,

Este certificado foi gerado em 26/10/2020 às 17:10 horas.

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código xyrc388748lYVsC.

Módulo II - Fases do Pregão Eletrônico.
Módulo III - Pregão Eletrônico - Operação parte 1
Módulo IV - Pregão Eletrônico - Operação parte 2

Módulo I - Conceitos Fundamentais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Curso:

Nome,

Oenilson Sousa Medeiros

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

i.1CÍ0h.tJ -ic

Enap

93.33

Nota Final:

GOVERNO
FEDERAL

PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MINISTÉRIO DO

Presidente - Escola Nacional de Administração Pública

Francisco Gaetani

com carga-horária de 30 horas.

Turma 4/2015), disponível no período de 29/09/2015 a 26/10/2015,

CERTIFICADO
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que
DENILSON SOUSA MEDEIROS, concluiu o curso Logística de
Suprimentos - Lei n° 8.666/93, Pregão e Registro de Preços (Logística
de Suprimentos - Lei n° 8.666/93, Pregão e Registro de Preços -

)
)
I Escola Nacional de Administração Pública

|p-wg

3) TJ "O

30 horas

29/09/2015 a 26/10/2015

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos
mínimos para aprovação antecipadamente.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou. caso desejar,
informando código acima na página da EVG, opção'Validação de Documentos'.

Este certificado foi gerado em 26/10/2020 às 15;10 horas.

Certificado ragislrado na Escola Virtual Enap sob código niwD2401748gR18.

12 Julgamento e Encerramento da Licitação
13 O Pregão
14 0 Sistema de Registro de Preços

9 Comissão de Licitação
10 Habilitação dos interessados
11 Os Autos do Processo de Licitação

8 Registro Cadastral

7 O Editai

Carga Horária;

4 Modalidades de Licitação
5 Dispensa, dispensabilidade e inexigibilidade de licitação
6 Regime de Execução indireta

3 Tipos de Licitação

1 Importância e necessidade da Lei de Licitações
2 Lei de Licitações

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Pregão e Registro de Preços

Logística de Suprimentos - Lei n" 8.666/93,

20/11/1994

Data de Nascimento

Período:

063.136.743-83

Denilson Sousa Medeiros

Curso

CPF;

Nome.

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

85.99

Nota Final;

Pais de Nascimento

