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Decreto n° 09, de 16 de fevereiro de 2022. 

Dispõe sobre procedimentos internos necessários para aquisição de bens, 
contratações de serviços e obras para o desenvolvimento das atividades do 
Municzpio de São João dos Patos MA. 

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES, Prefeito do Município de São 
João dos Patos - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. O presente Decreto tem como objetivo estabelecer normas, rotinas e critérios para 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos-
MA e suas autarquias. 

§1° As normas dispostas neste Decreto são de observância obrigatória para operações feitas 
mediante utilização de repasses, recursos e bens públicos no desenvolvimento de obrigações 
assumidas nos contratos de gestão. 

§2° Constituem objetivos fundamentais deste Decreto: 

I) Garantir a impessoalidade na seleção da melhor proposta; 
II) Fornecer regras objetivas para escolha e contratação; 
Ill) Promover a transparência na gestão do Município; 
IV) Buscar a eficiência, celeridade e economicidade; 

Art. 2° Nos procedimentos descritos neste decreto serão observados, dentre outros, os princípios 
da boa-fé, isonomia, publicidade, dinamicidade, motivação das decisões, julgamento objetivo das 
propostas, moralidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório e prevalência do 
interesse público. 

Art. 3° É garantido, em qualquer fase do processo, o direito de revogar o procedimento de escolha, 
ou recusar-se em proceder a contratação com o vencedor, quando este, em contrato anterior com 
a Administração Pública, se enquadrar em nas hipóteses abaixo: 

Demonstrou falha ou má-qualidade na prestação do serviço; 
Incapacidade técnica devidamente comprovada; 
Estiver em período de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública; 
Sofreu penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
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penalidade. 

Art. 4° O disposto no artigo anterior não gera qualquer direito de indenização ao fornecedor 
excluído, devendo a respectiva decisão ser devidamente fundamentada. 

CAPÍTULO II- DO PROCEDIMENTO 

Seção I — Da Fase Interna 

Art. 5° O procedimento para contratação de bens e serviços, incluindo os de engenharia e 
manutenção compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas: 

§ 1° A autoridade competente pela área demandante interessada em adquirir produtos ou 
serviços, deverá encaminhar oficio de solicitação de compra/serviço ao Setor de Compras, com a 
devida antecedência ao início das aquisições ou atividades pretendidas, contendo: 

I) Descrição pormenorizada do material e/ou serviço a ser adquirido, não sendo admitida 
a indicação de características exclusivas ou marca, salvo se justificada e ratificada pela supervisão 
da área competente; 

II) Especificações técnicas do objeto, não sendo admitida a indicação de especificações 
exclusivas ou marca, salvo se justificada e ratificada pela supervisão da área competente; 

III) Quantidade a ser adquirida; 
IV) Regime de compra: rotina ou urgente; 
V) Prazo; 
VI) Informações especiais sobre a compra e/ou contratação de serviço; 
VII) Justificativa técnica, que demonstre a necessidade da aquisição/contratação. 

§ 2° O Setor de Compras efetuará pesquisa de mercado com o propósito de obter o preço médio 
da contratação, adotando os procedimentos admitidos pela legislação. 

§ 3° Obtido o preço médio, o Setor de Compras verificará a disponibilidade orçamentária para 
compra e/ou contratação de bens e serviços, através de consulta formal ao Setor de 
Contabilidade para autorização dos recursos a ser despendidos. 

§ 4° A solicitação deverá conter elementos técnicos, projeto básico ou projeto executivo do objeto 
a ser contratado. 

§ 5° O Termo de Referência ou Projeto Básico deverá ser submetido à aprovação e assinatura da 
autoridade competente interessada na contratação, contendo: 

I) Indicação do objeto; 
II) Especificação do objeto; 
III) Justificativa (motivação) da contratação; 
IV) Critérios de aceitabilidade da proposta (no caso de amostra, folder e catálogo); 
V) Critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto); 
VI) Estimativa de valor da contratação e dotação orçamentária para a despesa; 
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VII) Condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e garantia). 

6° Considera-se autorizada a despesa com a manifestação formal da Secretaria competente, 
contendo indicação de valor estimado para a futura contratação. 

7° A autoridade competente será responsável pela elaboração de minuta de edital e anexos, 
bem como de sua assinatura. 

8° Antes da publicação do Edital de Licitação, o referido processo será encaminhado à 
Procuradoria para parecer jurídico; 

9° Após a emissão de parecer jurídico, o processo será encaminhado à Controladoria Geral do 
Município para Auditoria da Fase Interna. 

10. Certificada a conformidade do processo, os autos seguirão à Comissão Permanente de 
Licitação, para publicação do edital nos órgãos de imprensa oficial e portal da transparência do 
Município, nos prazos defnidos em lei e regulamentos. 

§ 11. Nos prazos definidos no parágrafo anterior, o processo deverá ser informado ao Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, por meio do sistema próprio do órgão. 

Seção II — Da fase externa 

Art. 6° A participação das empresas concorrentes implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos do Ato Convocatório, dos elementos técnicos e instruções fornecidas, bem como na 
observância deste Decreto, do Edital do certame e das normas legais aplicáveis. 

~1° Para fins deste Decreto entende-se por: 

I) ATO CONVOCATÓRIO - instrução contendo o objeto e as condições de participação 
na Seleção de Fornecedores; 

II) PEDIDO DE COTAÇÃO - modalidade de Seleção de Fornecedores dirigida a pelo 
menos a 3 (três) fornecedores; 

III) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

V) PREGÃO ELETRÔNICO — modalidade de Seleção de Fornecedores na qual será 
admitida a participação de qualquer interessado que cumpra as exigências estabelecidas no Ato 
Convocatório, por meio eletrônico; 

§ 2° A sessão pública obedecerá aos reguamentos legais. 

Art. 7° Concluída a fase externa, após a decisão pela adjudicação do objeto da licitação, o processo 
será encaminhado para análise jurídica formal e, em seguida, à Controladoria para emissão de 
parecer de auditoria. 
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1° Não havendo qualquer óbice para continuidade, o processo será remetido 
competente para homologação; 

2° O despacho acerca da homologação do processo deverá publicado nos órgãos 
oficial e no portal da transparência do M»nicípio. 

3° No prazo previsto no regulamento próprio do Tribunal de Contas do Estado do 
processo deverá ser informado ao referido órgão. 

à autoridade 

de imprensa 

Maranhão, o 

4° Em todas as modalidades previstas neste Decreto, a empresa vencedora deve comprovar 
sua regularidade jurídico-fiscal para prestação do oh jeto contratado. 

Seção III — Execução 

Art. 8° Homologado o resultado do certame, a despesa será objeto de prévio empenho, na forma 
exigida pelo art. 61 da Lei n.° 4.320/64. 

1° A autoridade competente será responsável por lavrar o contrato ou outro instrumento 
equivalente, com o auxílio da Comissão Permanente de Licitação — CPL. 

2° A assinatura do contrato será feita pela autoridade competente. 

§ 3° Formalizada a contratação, o processo será submetido à Controladoria para emissão de parecer 
acerca dos seus termos e regularidade do empenho da respectiva despesa. 

§ 3° A Comissão Central de Licitações-CPL será responsável pela publicação do contrato ou 
instrumento equivalente, bem como pela informação ao Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão, no prazo e formas previstos em lei e regulamentos. 

Art. 9° A disciplina estabelecida neste Decreto poderá ser complementada por adendos publicados 
no site da prefeitura. 

Art. 10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

São João dos Patos - MA, 16 de fevereiro de 2022. 

Alexandre Magno Pereira Gomes 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

Fluxograma 

Fase Interna 

Solicitação Contendo a Especificação da Demanda 

Protocolo 

Verificação de Contratações em Vigor 

SIM 

Emissão de Ordem 
(Fornecimento/Serviço) 

 1 
NÃO 

Pesquisa de Preços 

Informações Orçamentárias  1 
Termo de Referência 

Autorização 

Minuta do Edital 

Parecer Jurídico 

Auditoria da Fase Interna 

r 
Fase Externa 

Publicações 
Aviso, SACOP e 
Transparência 

Sessão Pública 

Adjudicação 

Parecer Jurídico 

Auditoria da Fase Externa 

Homologação 

Publicações (Resultado, 
SACOP) 

Execução 

Empenho da Despesa 

Formalização do Contrato 

Auditoria do Contrato 

Publicações (imprensa e 
SACOP) 

Execução do Objeto  1 
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