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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
PROCESSO ADMINI STRATIVO N" 395.3 8512022
AVISO DE DISPENSA no 02612022
COM BASE NO ART. No 75,INCISO II da Lei 14.13312021 e IN n"ll6l202l
A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA. em conformidade com ArÍ. 75. inciso II - da Lei
Federal n.o 14J3312021 e IN n'11612021, torna público aos interessados que a administração
municipal pretende realizar Contratação de pessoa física para locação de 01 Van para atender os
pacientes que preciszm fazer tratamento fora do domicílio- TFD, podendo eventuais interessados
apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação.
oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços:2010512022 às 17:00h
A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA, Rua São Jose, No 479, Centro - CEP: 65668-000, Sucupira do Riachão -MA. no horário
de 08:00 às 14:00, em dias uteis ou pelo E-mail: cplpmsr@gmail.com ate a daÍa e horário limite.

de Referência da
Município httpr://sucupiradoria
O

Edital/Termo

Dispensa estará disponível no Site Oficial do
ou através do E-mail: cplpmsr@srnail.com Outras

informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, no horário das 08h:00 às l2h:00 de segunda a sexta
feira.
Sucupira do Riachão- MA, 17 de maio de 2022.
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WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação

Rua São

Jose. No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ
I'one/fax: (99) 3553-1098/1019
E,-mail :

0L.612.338/0001-67

prefeiturasucu piradoriachao@gmail.co m
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DISPENSA DE VALOR N" 026/2022
COM BASE NO ART. No 75, INCISO II da Lei 14.13312021

o

MLTNICÍpIO Og SUCUPIRA DO RIACHÃO-UA. Inscrito no CNP.T N" 01.612.338/0001-67. com
sede à Rua São José, No 479, Centro, Sucupira do Riachão -MA - CEP - 65668-000, por intermédio do
Departamento de Licitação, toma público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento
MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos Artigo N" 75. inciso II da Lei 14.13312021. e as exigências
estabelecidas neste Edital, conforme os criterios e procedimentos a seguir definidos. objetivando obter
a melhor proposta. observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇAO
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
REFERENCTAS DE HORARIO:
ENDEREÇO ELETRONICO PARA ENVIO
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

LINK DO EDITAL:

I.O

DLA2010512022" AS 17:00 HORAS

HORARIO DE BRASILIA-DF
cplpmsr@gmail.com
https //sucupiracJori achao. ma. gov. br
:

_ DO OBJETO:

1.1

Constitui objeto desta Chamada Publica Contrataçâo de pessoa física para locação de
0l Van para atender os pacientes que precisam fazer tratamento firra do domicílio- TFD.
1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
2.0

-

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Poder Executivo, para exercício de 2022. na classificação
abaixo:

I5.01 - FT]NDO MTINICIPAL DE SAUDE
10.122.0002.2029.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

3.0

-

DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R$52.033,31 (cinquentaedoismil,
trinta e três reais, trinta e um centavos).

Rua São Jôsé,

N'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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4.0

pERÍoDo PARA ENVI0 DA DocUMENTAÇÃo DE HABTLTTAÇÃo

-

E

pRoposrA

DE PREÇO:

4.1. A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3
^ DIAS UTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos
(TRES)
deverão ser encaminhados ao e-mail: cplpmsr@gmail.com, preferencialmente fazendo
referência a DISPENSA.

4.1.2 Limite para Apresentação da Proposta de Preçosz

4.2

Habilitacão Jurídica

e

2010512022 as 17 horas.

Fiscal:

4.2.\ Cópia da Carteira de identidade.:
4.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
4.2.3

Regularidade para com a Fazenda Federal
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3

- Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos

a

Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado daFazenda Pública Estadual:
Certidão Negativa de Débito do Município (CND Municipal);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Documentação do Veiculo compativel com as especificaçoes do termo de referência.

Proposta de Preco:

4.3.14

Proposta de preço deverá ser apresentada conforme TERMO DE REFERÊNCIA.
4.3.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigênciasdeste
Edital serão desconsideradas julgando- se pela desclassificação.

4,3.3 Os preços

ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital.
Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5.0 _ DO

PAGAMENTO:

5. i.. O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, medianteapresentação
de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da LeiFederal no 14.13312021.

5.2. Para

realizaçáo

dos

pagamentos,

o licitante

vencedor deverá manter

a

regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;
6.0

-

6.

DAS DISPOSIÇÔES GnRAtS:

1.

por

Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública. no todo ouenl parte,
conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente.

devidamente j ustifi cado.

6.2.

O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ouem parte,
Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.672.338/0001-67
F'one/fax: (99) 3553-1098/1019
E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento
ressalvada

6.4,

de Chamada Pública, não gera direito à indenizaçáo.
o disposto no parágrafo único do art. 7l da Lei Federal n" 14.133121.

Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma.salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

çl^L
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DA SILVA
Agente de Contratação

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 -

Fone/fax:

CNPJ

(99) 3553-1098/1019

[-.-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

01.612.338/0001-67
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TERMO DE REFERÊT.iCTA
OI _

FI]NDAMENTAÇÃO

Ern cumprimento aos tennos Artigo No 75, inciso II da Lei 14.13312021, são elaborados o presente para
que se.ia eÍbtuado a Contratação de pessoa física para locação de 0l Van para atender os pacientes que
precisam fazer tratamento fora do domicílio- TFD.
02

- oB.lETO

Contrataçã«r de pessoa física para locação de 01 Van para atender os pacientes que precisam fazer
tratamento fora do domicílio- TFD.

2.I _ JUSTIFICATTVA
'Ial contratação tem a hnalidade de atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

no

funcionamento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD de pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde SUS durante o exercício de 2022. A Locação desse veículo se dá pela necessidade de transpofte e
locomoção dos pacientes de tratamento fora de domicilio entre hospitais da rede pública Municipal e
Estadual, garantindo assim, integridade, pois se trata-se de um serviço essencial. contínuo e ininterrupto.
não podendo, portânto sofrer descontinuidade. A contratação por meio de locação se torna mais vanta.iosa
para a Administração Pública pelo fator econômico, já que a vencedora disponibilizará veículos 24 horas.
ficando ainda responsável pela manutenção e substituição deste. quando necessário.
2.2 _ DESCRICÃO DOS SERVIÇOS E

ITEM

VALORES ESTIMADOS

UNIDADE QUANT

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

R$ 7.433.33

Rs s2.033.3

Veículo tipo Van com capacidade mínima de
l6 passageiros, com ar condicionado. direção
hidráulica, motor diesel, 4x2, em bom estado
de conservação, com todos os equipamentos de

segurança, corn degraus ou rampa que permita

a descida/subida de maneira confortável
I

dos

pacientes, podendo estes serem adaptados
escada/rampa acessória, revisado conforme o
código de fransito brasileiro vigente, Janelas

MÊS

07

r

Amplas e Escurecidas, Mecânica a toda Prova,

etn Dia, para a secretaria
realizar o transporte de
de
Saúde
Municipal
pacientes para tratamento fora do domicilio Docurnentação

T'FD.

TOTAL 07 NIESES
Rua São,losé,

N'4?9, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Eone/fax: (99) 3553-1098/1019
E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

R$ 52.033,31
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03 _ DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃQ
Poderão participar pessoa fisica com base na IN no I 161202l que tenha interesse e que atenderem a todas as

exigências. inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos exigidos.

04-L OCAL

E PRAZO DO SERVI cos

Os serviços deverão ser efetuados pela vencedora, na sede do rnunicípio, ou em outro local previamente
estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL. Os serviços serão imediatos a contar da data de
assinatura do Termo de Contrato e recebimento da Ordem de serviço, conforrne solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde.
05 _ EXIGÊNCTA

FUNDAMENTAL

P

A A PRESTACÃO DOS SERVICOS

Os preços adotados pela empresa contratada deverão estar de acordo com os praticados no mercado, e neles
deverão estar inclusos todas as despesas necessárias. inclusive custos com, impostos. taxas. depreciações.
mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao serviço.

06 _ DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os serviços correrá à conta das dotações

orçarnentárias

consignadas no Orçamento do Município 2022, conforme legislação vigente.

I5.OI _ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0002.2029.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

07_DAVI

NCIA

A futura contratação terá vigência ate 3111212022. contados a partir da assinatura do contrato.

cJevendo os

valores pactuados serem fixos e irreajustáveis neste período, no interesse e detenninação da contratante e
aceitação pela contratada, o contrato poderá ser prorrogado nos exercícios financeiros subsequentes.
somente mediante Aditivo Contratual.

Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos em Lei. sempre através de Termos Aditivos em
ordem crescente, observando os respectivos créditos orçamentários.
Srrcupira do Riachão-

MA" l7 de maio de 2022
t\
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JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação
Rua São José,

N

- CEP: 65668-000 - CNPJ: 07.6L2.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

479, Centro

[',-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

