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TERMO DEAVISO CONTRATAçÁIO DIRETA

Fundamentação: § 3q, art.75, da Lei Federal nc 14,133 /2021.

O MUNICíPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÂO, ESTADO DO MARANHÃO,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP| na OL612.338/0001.-67, por

intermédio do setor de licitações, torna público Chamada Pública para contratação

direta por Dispensa de Licitação, com vistas a obter Propostas Adicionais para o

obieto pretendido conforme segue abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na

realização de evento alusivo ao Dia das Mães, a ser realizado na Quadra

Poliesportiva Henrique Severino no dia 06 (seis) de maio do corrente ano.

PERíODO DE EXECUÇÃO:60 (sessenta) dias.

PRAZo PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ADICIONAÍS: 03

[três) dias úteis, a contar da data do presente instrumento.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO/REGULARIDADE:

» CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

» Contrato Social ou Requerimento de Empresário;

» RG, CPF dos sócios ou proprietários;

» Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União;

» Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

» Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

» Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

» Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual;

» Certidão Negativa de Débitos Municipais;

» Certidão Negativa de Falência e Concordata;

» Atestado de Capacidade Técnica.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Rua São José, No 479, Centro - cEp: 65668-000 - CNp.r: 01.612-338/0001-6?
fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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Aguardamos sua proposta no prazo de 03 (três) dias úteis, na sede

desta Prefeitura Municipal, situada à Rua São José, nc 477, Centro - Sucupira do

Riachão/MA - CEP: 65.668-000.

§ArA DE LICTTAçÕES DO MUNICÍPIO DE SUCUPTRA DO RrACHÃO, ESTADO DO
MARÂNHÃO, EM 27 DE ABRILDE2022.

OSE WARLEN BARBO DA SILVA
Agente de Contratação

Ruâ são José, No 4?9, centro - cEP: 6566ê-000 - cNP.r: 0L,612.338/0001-61
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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Prazo para início dos serviços: Imediato.
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EsruDo rÉcrurco PRELTMTNAR

Processo Administrativo ne 390.38012O22

Realização de evento alusivo ao Dia das Mães

Sucupira do Riachão - MA

Ruâ Sào José, N' 479, CeolÍo - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/ l0 19

E-mail: prefciaurssucupiradoriachao@gmail.com
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1. FUNDAMENTAçÃO:
Lei Federal ne 14.133. de 1e de abril de 2021 e demais legislação que rege à matéria.

2 - TNFORMAçÔES BÁS|CAS:

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui uma das etapas do planejamento
de uma contratação e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da
contratação, bem como o tratamento de seu impacto e embasar o Termo de Referência ou
Projeto Básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável.

2.1 Este estudo serve essencialmente para contratação de empresa para prestação de
serviços na realização de evento alusivo ao Dia das Mães, a ser realizado na Quadra
Poliesportiva Henrique Severino no dia 06 (seis) de maio do corrente ano, que serão
prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.

2,2 O presente documento apresentâ informaçôes e justificativas exigidas pela legislação
que rege à matéria e que compõem os Estudos Preliminares (EP) e parte do Termo de
Referência (TR), as quais deverão subsidiar a elaboração do edital de carta consulta, bem
como da minuta de têrmo contratual pela unidade competente. Além disso, são
apresentadas, também, as justificativas para os aspectos mais relevantes da contratação,
para fins de motivação das decisões adotadas.

3. OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de servlços na realização de evento alusivo ao Dia
das Mães, a ser realizado na Quadra Poliesportiva Henrique Severino no dia 06 (seis) de
maio do corrente ano, em conformidade com este instrumento.

4. NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAçÃO:
O serviÇo se justifica face ao interesse público de executar-se a realização de evento alusivo
ao Dia das Mães, haja vista compor o calendário de atividades e comemoraçôes artísticas
da municipalidade. Além disso, a referida comemoração enaltece todas as Mães hora
representadas.

A contratação acima citada se faz necessária, haja vista não haver em seu patrimônio
compatível com o objeto pretendido, dessa feita em cumprimento ao princípio da
economicidade e proteção ao patrimônio público, solicita-se a contratação pretendida.

5 - SETOR REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer,

6 - ANÁUSE DA CONTRATAçÃO PRETENDTDA:

Com o intuito de se evitar a interrupção dos serviços pretendidos, faz-se necessário a

Rüs Sâo José. No 479, Cehtro - CEP; 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-l 098/1019

E-mail : prefeiturasucupiradorirchro@gmail.com
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referida contratação, mediante mão-de-obra qualificada, devidamente acompanhada por
servídor designado para tal, com atestos dos serviços executados durante toda a execução
contratual.

7 - AUNHAMENTO AO ptANO ptuRtANUAt E tEt ORçAMENTARTA ANUAL:
Atendimento às necessidades dos serviços pretendidos e não apresenta conflito com o
planejamento administrativo das contratações públicas, bem como o plano plurianual e Lei
Orçamentária Anual da municipalidade.

8.1 No presente caso a contratação ocorrerá por Dispensa de Licitação nos termos da Leí
Federa I ne t4.733 / 2027.
8.2 Requisitos obrigacionais:
8.2.1Atender às solicitações nos prazos estipulados;
8.2.2 Aceitar o acompanhamento por servidor designado para tal;
8.2.3 Responsabiliza r-se por todos os ônus referentes a execução dos serviços taas como,
impostos, taxas, licenças, fretes, encargos trabalhistas etc.;

8.2.4 Reparar ou indenizaç dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas
e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros,
decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e foínecedores;

8.2.5 Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que
ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação;

8.2.6 Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da

contratação definida neste instrumento, sem prévia anuência do Contratante. Caso ocorra
a subcontratação, mesmo que autorizada pelo Contratante, este não se responsa biliza rá
por qualquer obriBação ou encargo do subcontratado;

8.2.7 Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que
regulamentam o objeto da contratação.

9 - ESTTMATTVA DA CONTRATAçÃO:
ItÊm Dêsffiçâo Und. Quant Vl. unit. Vl. Total

01 Locação de Palco Praticável
(Pequeno Porte):

Confeccionado com
estrutura metálica com

01

Ruâ São José, N' 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefeiturasucupiradoriâchâo@gmail.com

8. REQUISITOS DA CONTRATAçÃO:
Tendo em vista que a natureza do objeto pretendido não exige maíor
com plexidade/especia lidade do contratado, entende-se que os requisitos de habilitação
podem ser os mínimos possíveis, conforme descrição abaixo:

Und. Rs 4.900,00 Rs 4.900,00

&
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pêrfilados e mãos franceses
reforçadas pâra

sustrntação,

02 Sistema de Sonorização de
Pêqueno Porte:

Para apresentação de
Bandas de Pêqueno Portê,
mesa com console,
empllficação dlgltâ1, ê
demais equipamentos
necêssárlos.

Und. 01 Rs s.633,33 R$ s.633,33

03 lluminação de Pequeno
Porte:

Sisteme de iluminação com
câpâcldâde de llumlnâção
dê palco de pequêno porte.

Und. 01 Rs 4.600,00 Rs 4.600,oo

04 02 Rs 2.7s0,00 Rs 5.s00,00

05 Ornamêntação:

Serviço de ornamentação
de emblente aluslvo eo Dle

das Mães.

Und. 01 Rs s.666,66 R§ s.666,66

06 Locâção de conjunto de
mesa e cadeiras em plástico
reforçado, lnclulndo
toalhas.

Und. 80 R5 13,00

07 Und. 01 Rs 3.433,33 Rs 3.433,33

08 Prestâção de servlços dê
garçom, compreendendo:
servlr âs bêbldâs, salgados e
demais degustações do
êvento.

04 R5 316,67 Rs 1.266,66

10. OA ESTIMATIVA DE PREÇOS:

Foi realizada uma pesquisa de preços com três prestadores de serviços com ramos de
atividade compatível com o objeto pretendido, daí se extraiu um valor médio estimado para

futura contratação, conforme mapa de apuração de preços médio em anexo.

Rua Sào Jo:é. No 479. Cetrtro - CEP: ó5óó8-000 - CNPJi 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-l 098/1019

E-mail: preíeiturasucupirrdoriachao@gpril.com

Banda de Reconhecimento
Loca l.

Und.

Rs 1.o4o,oo

Locação de utensÍlios de
copâ e cozinhâ, tâls como:
pratos, talheres, copos,
taças, e demals apâíelhos
necessários para a

reâllzação do evento.

Und.

VeloÍ Totel: R§ 32,039,98 (trlnte e dols mll tÍlntâ e nove rêels e noventa ê olto centâvosl
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11 . RESUTTADOS PRETENDIDOS:
Atender de maneira satisfatóriâ e devidamente atestada pelo setor competente, com a
execução dos serviços acima idenüficados durante toda a execução contratual.

12 - JUST|F|CAT|VA PARA O PARCETAMENTO OU NÃO DA SOtUçÃO:
Tendo em vista que a pretensa contratação trata de atendimento ao munícípio de pequeno
porte, a opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessária, nem pode serjustificada.

X3. PROUDÊNCIAS PARA ADEqUAçÃO DO AMBIENTE DO ÓNCÃO:
Não serão necessárias quaisquer adequações, quer seja logística, infraestrutura, pessoal,
procedimental ou regimental.

14 - DECTARAçÃO DE V|AB|UDADE:
Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos
registros dos contratos anteriores, e considerando que a prestação de serviços na realização
de eventos na munícipalidade é essencial ao apoio à conünuidade da prestação dos serviços
do Poder Executívo, a equipe de planejamento considera viável a realização de referida
contratação.

,z> eee< tr)A
Djavan Neres da Silva

Sec. Mun. de Turismo, Desporto e Lazer
Portaria ne O2912027

Ruâ SÀo José. N" 479. Cenúo - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-l 098/ l0 l9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail,com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ST]CUPIRA DO RIACHÃOIUNT
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O39O 38ANO22

AVISO DE DISPENSA n' 025/2A22
COM BASE NO ART. No 75,INCISO II da Lei l4.l33l2ll2l

A Prc-Í'citura Municipal de Sucupira do Itiachão- lvlA. em confbrmidadç- com Art. 75. inciso II - da l-ei
F'ederal n." 14.133120?1" torna público aos interessados que a administração municipal pretende
realizarcoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA
QUADRA POLIESPORTM HENRTQUE SEVERTNO NO DrA 06 DE MArO D0
CORRENTE ANO. podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Prcços no prazo cie 3
(lrês) dias irteis, a contar desta Purblicaçào, oportunidade em qLre a aclministração ç-scolherá a mris
vanta-iosa.

Limite para Apresentação da Proposta dc Preços: 04/05/2022 às 09:00h

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura lvlunicipal de Sucupira cio
Riachão- MA, Rua São José. No í+79. Centro - CEP: 65668-000. Sucupira do Riachão -l\44. no horirrio
de 08:00 às 14:00. em dias uteis ou pelo E-rnail: cplpn-rsríOsrnail.corn ate a data liniite.

O Edital/'l'ermo dc Ref'erência da Dispensa estará disponível no Site Oflcial do
Ivlunicípio https://sucurriracloriachao.ma. gor,.br oLr ataves do E-rnail: crrlpmsriàgnrail.conr Outras
irilbrmações poderão ser obtidas na Sala da CPL. no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta
fbira.

Srrcupira do Riachão- i\4A. 27 de abril dç' 2022

JOSH WARI,EN BARI]OSA DA SII,VA
Agente de Contratação

Rua São José, N 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 07.612.338/0001-67
Foner/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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Licitações

Home licitacoes 390.380t202? M

Regida pela Lei no 12.52712A11. e conhecida como Lei de Acesso à lnÍormação - LAl, regulamentia o direito, previsto na Constituição. de qualquer pessoit

solicitar e recêber dos órgãos e êntidades públicos, de todos os entês e Poderes, iníormâçôes públicas por eles produzidas ou custodiadas.

390.38012022

Acompanhe as ,nformações sobre o Certame abaixo

No Processo

390.380/2022

Modalidade de licitação

DTSPENSA - CONTRATAçÃO OrRere

Tipo de licitação

Finalidade

AOUISçÃO DE SERVIçOS

Data de Abertura

'y- 04105120?2

Data de Publicação

2710412422 03:00 am

Reginre de execuÇáo

Auloridade que autorizou

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEOO I CPF: 85694290372 I Cargo: PREFEITO

Veiculos de divulgação do instrumento convocatório:

MURAL DO ORGÂO

Resultado:

Data homologação:

I

https://licitacoes.sucupiradoriachao.ma.gov.bílicitacoes/390 -380-20221 1i2
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Unidade:

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÂO

Origem do recurso Íinanceiro:

Objêto:

CONÍRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO US CVCNTO ALUSIVO AOS DIA DAS MÀES, A SER

REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA HENRIQUE SEVERINO NO DIA 06 (SESSENTA) DIAS.

s

Andamentos

Aridanrentos cio Pr clr:esso Licitâtalrio

Tipo de Documênto Descrição

TERIV1O DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA TERMO DÉ AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA O25I2O

Licitaçôes e Contratos - Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - Ma

Endereço: Rua São José, 479, Centro I Sucupira do Riachão - l\44, 65550-000

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-íeira: 7:00 às 13:00

Telefone para contato: (99) 3553-1098

E-l\4ail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

DownloacJ

https://licitacoes.sucupira0onachao.ma.gov.br/licitacoes/390 -380-20221 2t2.


