
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
administração@santanadavargem.mg.gov.br

PORTARIA Nº.094, DE 13 DE JUNHO DE 2022

“Dispõe  sobre  a  designação  de  servidores  para

compor a Comissão de Planejamento da Contratação

de  instituição  para  organização,  planejamento  e

realização  de  Concurso  Público destinado  ao

preenchimento  de  vagas  e  formação  para  o

provimento  de  cargos efetivo,  de  nível  fundamental,

médio,  técnico e superior,  do quadro de pessoal  da

Prefeitura  Municipal  de  Santana da Vargem/MG,  nos

autos do processo administrativo nº.94/2022, dispensa

nº.10028/2022,  e  revoga  a  portaria  n°.  087  de  30  de

maio de 2022.”

O Prefeito do Município de Santana da Vargem, Estado de Minas Gerais, no

uso de suas atribuições legais, e

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão

de Planejamento da Contratação de Instituição para organização, planejamento e

realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas e formação

para  o  provimento  de  cargos  efetivo,  de  nível  fundamental,  médio,  técnico  e

superior, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG,

nos autos do processo administrativo nº.94/2022, dispensa nº.10028/2022.

I - Integrante Demandante:

Nome: ADRIANE PERET PENHA SILVA

Telefone: (35) 3858-1200

E-mail: concurso@santanadavargem.mg.gov.br  

Matrícula: 1525
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II - Integrante Administrativo

Nome: DANIELLE FERRUGINI FERREIRA DE SOUZA

Telefone: (35) 3858-1200 

E-mail: concurso@santanadavargem.mg.gov.br  

Matrícula: 1548

III - Integrante Administrativo
Nome: RODRIGO TEODORO DA SILVA

Telefone: (35) 3858-1200 

E-mail: concurso@santanadavargem.mg.gov.br  

Matrícula: 3274

Paragrafo  único.  O  quarto  integrante  da  Comissão  de  Planejamento  da

Contratação de Instituição para organização, planejamento e realização de Concurso

Público destinado ao preenchimento de vagas e formação para o provimento de cargos

efetivo,  de  nível  fundamental,  médio,  técnico  e  superior,  do  quadro  de  pessoal  da

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, nos autos do processo administrativo

nº.94/2022, dispensa nº.10028/2022, deverá ser servidor efetivo do Poder Legislativo do

Município de Santana da Vargem/MG, e será nomeado por Portaria pelo Chefe daquele

poder.

Art. 2º. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem

nas seguintes atividades:

I  -  a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela

terceirização dos serviços e considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso;

II - a quantidade de serviço a ser contratada;

III - a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços; e 

IV - a indicação do servidor ou servidores para compor a comissão que fará a

elaboração dos Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário,
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daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar

de todas as etapas do planejamento da contratação, observado o disposto no § 1º

do art. 3º. 

V - envio do documento de que trata o inciso I deste artigo a entidade; e 

VI - designação formal da Comissão de Planejamento da Contratação pela

autoridade competente da Secretaria Municipal da Administração.

Art. 3º. Ao receber o documento de que trata o inciso I do art. 2º, a autoridade

competente  do  setor  de  licitações  poderá,  se  necessário,  indicar  servidor  ou

servidores  que  atuam  no  setor  para  compor  a  Comissão  de  Planejamento  da

Contratação. 

§1º. A Comissão de Planejamento da Contratação é o conjunto de servidores,

que  reúnem as  competências  necessárias  à  completa  execução  das  etapas  de

Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e

de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

§2º. Os integrantes da Comissão de Planejamento da Contratação devem ter

ciência  expressa  da  indicação  das  suas  respectivas  atribuições  antes  de  serem

formalmente designados. 

§3º.  Dessa  forma,  a  constituição  dessa  Comissão  multidisciplinar  visa  ao

fortalecimento  e  estruturação  do planejamento,  a  articulação entre  as  áreas  e  a

minimização dos riscos intrínsecos à contração.

Art.4º. Competências  dos  integrantes  da  Comissão  de  Planejamento  da

Contratação:

I - Integrante Demandante  – servidor representante da Área Requisitante que

possui conhecimentos técnicos e/ou de uso do objeto. Elaborará o Estudo Preliminar
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e  Mapa de Riscos e  atuará  como presidente  da Comissão  de Planejamento da

Contratação. 

II - Integrante Administrativo – servidor representante das áreas de contratos,

licitações,  compras,  dentre  outras.  Auxiliará  o  integrante  requisitante,  mediante

solicitação,  na  elaboração  do  Estudo  Preliminar  e  Gerenciamento  de  Riscos,

orientando-o no alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e

externas  das  respectivas  áreas,  com vistas  a  reduzir  erros,  atrasos  na  fase  de

execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação.

Art.5°. A Administração Pública Municipal poderá definir de forma diversa a

formação da Comissão responsável pelo  Planejamento das contratações quando

contemplarem área técnica específica em sua estrutura.

Art.6°. Com base no documento que formaliza a demanda, a Comissão de

Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares. 

§1º.  O  documento  que  materializa  os  Estudos  Preliminares  deve  conter,

quando couber, o seguinte conteúdo: 

I – necessidade da contratação; 

II – referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade,

se houver; 

III – requisitos da contratação;

IV – estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e

dos documentos que lhe dão suporte; 

V – levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a

contratar; 
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VI – estimativas de preços ou preços referenciais; 

VII – descrição da solução como um todo; 

VIII  –  justificativas  para  o  parcelamento  ou  não  da  solução,  quando

necessária para individualização do objeto; 

IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade

e  de  melhor  aproveitamento  dos  recursos  humanos,  materiais  ou  financeiros

disponíveis; 

X – providências para adequação do ambiente do órgão; 

XI – contratações correlatas e/ou interdependentes; e 

XII – declaração da viabilidade ou não da contratação. 

§2º. Os Estudos Preliminares devem obrigatoriamente conter o disposto nos

incisos I, IV, VI, VIII e XII do parágrafo anterior.

§3º.  O  órgão  ou  entidade  deverá  apresentar  justificativas  no  próprio

documento  que  materializa  os  Estudos  Preliminares,  quando  não  contemplar

quaisquer dos incisos de que trata o § 1º deste artigo.

Art.7º. Fica revogada a Portaria nº.087, de 30 de maio de 2022.

Art.8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Santana da Vargem/MG, 13 de junho de 2022.

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL


