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CONSULTA

NOME: IUCIEL DA SILVA NASCIMENTO

End, Rua Grande Ns 1283 - Centro - Sucupira do Riachão - MA, CEP: 65.668-000;

CPF:622.974.973-42

llmo, Senhor,

Aguardamos sua proposta no prazo de 10 (dezl dias na sede desta Prefeitura

Municipal, situada à Rua São losé, na 479, Centro - Sucup'ira do Riachão/MA - CEP: 65 668-

000.

SALA DA CoMIssÃo PERMANENTE DE IICITAÇÃg Do MUNI6ÍPI9 DE SUCUPIRA Do
RIACHÂO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 FEVEREIRO DE2O22.

Jose Warlen Barbosa da Silva
Presidente CPL

Portâria ne tO7 /2021

Rua Sâo loú, N' 479. Centro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0(m167

Fone/far: (99) 3553-1098/1019
E-mail:prefdturasucupiradoriachao@grnail.com

Convidamos você para apresentar proposta para A CONTRATAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAçÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM

CARRO DE SOM PARA DIWLGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS, EVENTOS,

PROGRAMAS E DEMAIS SERVIÇOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. conforme

especificações em anexo, acompanhada do valor e prazo de validade da proposta, e demais

documentos pertinentes.

Prazo para a prestação de serviços: Imediato.
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ESPTCIFICA DO OBJETO /TERMO DE REFERÊIÍCIA

1- IÍUltDAüEilTAçÃO:
Em cumprimento a I,ei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, é elabo-
rado o presente para que seja efetuado a contrâtaÇáo de prestação de serviços, con-
forme segue.

2 - OBJETO:
Contratação de prestação de serviços de sonorizaçáo de propaganda volante em car-
ro de som para divulgaçáo de ações, 6arnparúras, eventos, programas e demais ser-
viços do Executivo Municipal, em conformidade com o presente instrumento.

2.1 - Justlflcatlva:
Faz-se necessária a presente contrâtâçáo, visando a divulgação de açÕes, câmpâ-
nhas, eventos, programas e demais serviços do Executivo Municipal, dessa feita
proporcionando um melhor desempenJro e acesso à informaçáo por pârte dos muni-
cipes.

3 - DAS COnDrçÕES DE PARTTCIPAçÃO:
poderão participâr os interessâdos que tenhâ ramo de atividade compativel com o
objeto e que atet derem a todas as exigências, inclusive quanto à documentâção e
requisitos mínimos exigidos no edital.

4 -LOC.AL T PRÂZO DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços deverão ser prestâdos pela contratada, na Cidade de Sucupira do Ria-

chão, Estado do Marantáo.
o início da prestaçáo dos serviços será imediato a contâr da datâ de assinatura do

Termo de Contrato Administrativo e recebimento da Ordem de Serviços'

5 - DTSPOSIçÔpS CpnAI§:
5.1 - Os serviços serão contratados por valor hora;
Não seráo requisitados serviços de propaganda inÍerior a 01 (uma) hora de divulga-

Ção;
s.z - o texto a ser divulgado será encaminhado por meio de oficio pelos responsá-
veis do setor que solicitar o serviço em atê 24 (vinte e quatro) horas ântes do início
da divulgaçáo;
5.3 - A gravação em mídia será de responsabiüdade da GoNTRÂTANTE, que deverá

ser apreientada com antecedência necessária para confer€ncia e ajustes antes da

divulgação, câso necessário;
S.4 - tlao poderá ser veiculada outrâ propagânda volante no período de divulgaÇáo

solicitado pelâ CONTRATANTE;
5.5 - Náo poderão ser emitidos sons em niveis superiores âo traçâdo pela legislaçâo
que rege à matéria, respeitando a saúde e o sossego público;
S.O - õ veículo a ser utilizado pelo CONTRATADO para execução do objeto preten-
dido deverá estâr devidamente iicenciado, em perfeitas condiçÕes de uso, o motoris-
ta deverá estar devidamente habilitado, bem como o cumprimento de demais nor-
mas pertinenLes à matéria;
5.7 -^O veÍculo verá percoÍTer os principais bairros, avenidas e ruas do municÍpio,
bem como locais especíÍicos de acordo com o solicitado pela CONTRATANTE;
5.8 - O CONTRATADO deverá executar os serviços pretendidOs conforme especifica-

çoes e condiçôes estâbelecidas neste instrumento, bem como os conüdos em sua
proposta de preços.

www. sucupiradoriachao.ma. gov.br
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5.8 - A CONTRATADA deveú üsponibilizar pessoal qualificado necessário ao fiel
cumprimento do objeto pretendido, durante toda a execuçáo contratua-l.

5.9 - A licitante interessada deverá incluir em seus preços todos os cus-
tos/encargos necessários ao fiel cumprimento do objeto pretendido.

6 - DA E§PECIFI DO OBJETO:

I

^t
eL

7 - DA DOTAçÃO ORÇAUEIÍTIíRIA:
O gasto necesãário à realizaçáo do procedimento licitatório e à consequente contrâ-

1"ção tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamenúria Anual e

cãmpatibilidadÉ "o* o piano Plurianual e com a tei de Diretrizes Orçamenfárias.
Tâ-1 constâtâçáo tem como fundamentação na atividade estâbelecida no PPA do Mu-

nicípio. o gasto necessário pa-ra execuçáo da futura conüâtação ocorrerá na se-

guinte dotaçáo orçamentária, conforme abaixo:

Uaidade orçarneatária: 04,01 - stcRtTARIA MI,IIICIPAL DE ADMIIYIS.

TRAçÃO GERAL.
proieio/Atividade: 04. 122.OOO2.20 13.0000 - Manutençáo e Funcionamento dâ

Secretaria Admirlistrâção Gerâ].
Elemento: 3.3.S0.36.00 - OuEos Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica'

8 - DO PAGAMEITTO:
o pâgâmento pela execução dos serviços acima identificados ocorrerá diretâmente

na c;nta corrãnte informada pelo CONTRATADO em âté 30 (trinta) dias após a

"Ài""ao 
de documento fiscal acompalhado das certidóes de regularidade, devida-

mente âtestâdo pelo servidor competente.

O9 - DAVIGEITCIA:
A futura contratâÇão terá vigência atÉ 3l / 1212O22, contados a partir da assinatura

do contrato adminisüativo, ãevendo os valores pactr'rado§ serem fixos e irreajustá-

veis neste Período.
O"lrf"*ü.Aeráo ser alterados, nos casos previstos pelo dispositivo no Art' 65 da

Lei n. g.666/93, sempre atravês de Termos Àditiuos em ordem crescente, observan-

do os respectivos créditos orçamentários'

Klévia Maria Lima de Sou
Secretárlo Mualclpal de Adnlnictração Íieral

Portaria n" O05/2O21

Vl. Totdvl. udt.Uril. QuantItem Descriçáo
RS ??400 R$ ??HoraExecucáo dos serviços de sono-

rização de propaganda volante
em can'o de som para divulga-
çáo de ações, campanhas, even-
tos, programâ s e demais servi-
ços do Executivo MuniciPal,
compreendendo: Carro de som
volânte do tipo mini trio, proje-
tado com som digital no lado
traseiro do veículo, ide-
al/adaptâdo para propagandas
e locuÇóes volântes.

01
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MINUTA DE CARTA CONTRATO

DISPENSA NSzXXX/2022

PROCESSO ADMI NISTRATIVO : Ns XXXX.XX | 2022 / CPL;

I - PARTES:

II- E VALOR:

III - PRAZO E FOR]T{A DE PAGAJ}TENTO:

IV - DOT E FONTE DE RECUR§O:

ÇONTRATANTE:
Éwu
c. N. P.l.tMF)
REPR"ESENTADA
POR:

C. P. F: CARGO:

ÇONTRATADA:
END.:

c. N. P.l.(M D /c P

F:

REPRESENTANTE:

RG/CPF
CARGO:

VALOR
GtOBAt. R$

RIçÃODESCITEM

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE

PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE

SOM PARA DIWLGAÇÃO DE AÇÕES,

CAMPANHAS, EVENTOS, PROGRAMAS E

DEMAIS SERVIÇOS DO EXECUTIVO

MUNICIPAL,

01

VALOR TOTAL DESTA CARTA CONTRATO

O prazo do contrato será até 31
forma imediata, de acordo com

dos a

/12/2022, os serviços contratados serão executados de

a necessidade, e o pagamento será feito mediante a

das certidões federais e documento fiscal.

UNID. ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA:

NAT. DESPESA

Rua São Jose, N" 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/0001ó?

Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 l9
E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

ô't
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FONTE

v-AUTENTTCAÇÃO:

LOCAL / DATA: Sucupira do Riachão - MA, XX de xxxxxxx de 2022.

CONTRATADO CONTRATANTE

VI - TESTEMUNHAS:

L 2-
CPF CPF

Rua Sâo Jose, N" 479. Cenho - CEP: 65668400 - CNPJ: 0 1.6 12.338/fin I 6?
Fone/fa:i: (99) 3553-1098/10 I 9

E-mail : prefeitu rasucupi radoriachao@gmail.com

v


