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Fundamentação: § 30, art. 75,da Lei Federal ns 14.133/2021.

O T*AUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÂO, ESTADO DO MARANHÃO,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP| ne 0L.6L2.338/0001-67, 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

objeto pretendido conforme segue abaixo:

OBIETO: 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: OO (sessenta) dias.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ADICIONAIS: 03

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

DOCU M ENTAÇÃO EXIGI DA PARA HAB I LITAÇÃO/REGULARI DADE:

» CNPf - Cadastro Nacional da Pessoa lurídica;

» 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 Aüva 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, N'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNP,,: 0L.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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Prazo para início dos serviços: Imediato

Aguardamos sua proposta no prazo de 03 (três) dias úteis, na sede

desta Prefeitura Municipal, situada à Rua São f osé, ne 477, Centro - Sucupira do

Riachão/MA - CEP: 65.668-000.

SALA DE LICTTAçÕES DO MUNrCÍprO nn SUCUPTRA DO RIACHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 27 DEABRIL DE2O22.

OSE WARLEN BARBO DA SILVA
Agente de Contratação

Rua São.losé, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNP,J: 01.6L2.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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EsruDo rÉcrulco PRELIMTNAR

Processo Administrativo ne 390.380 I 2O22

Realização de evento alusivo ao Dia das Mães

Sucupira do Riachão - MA

Ruâ São José. N'479, Ceotro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Foneifar (99) 3553-t098/1019

E-mail: prefeiturasucupirrdoriachao@gmril.com
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r - runoeueruraçÃo:
Leí Fedêral ne 14.133. de 1e de abril de 2021 e demais legislação que rege à matéria.

2 - INFORMAçÔES 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 apresenta informações e justificativas exigidas pela legislação
que rege à matéria e que compôem 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 termo contratual pela unidade competente. Além disso, são
apresentadas, também, as justificativas para os aspectos mais relevantes da contratação,
para fins de motivação das decisôes adotadas.

3. 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, em conformidade com este instrumento.

4 - NECESSTDADE E JUST|FICAT|VA 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 Municípal de Turismo, Desporto e Lazer.

6 - ANÁUSE DA CONTRAÍAçÃO pnerenOtOn:

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

Rüs SAo José. Na 479. Ce!tro - CEP: 65óó8.000 - CNPJ: 0L612,338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-meil: pref€itürertrcupiradoriachao@gmril.com
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referida contratação, mediante mão-de-obra qualificada, devidamente acompanhada por
servidor designado para tal, com atestos dos serviços executados durante toda a execução
contratual.

7. ATINHAMENTO AO PTANO PLURIANUAL E tEI ORçAMENTARIA ANUAL:
Atendimento às necessídades 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 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Tendo em vista que a natureza do objeto pretendido não exige maior
complexidade/especialidade do contratado, entende-se que os requisitos de habilitação
podem ser os mínimos possíveis, conforme descrição abaixo:

8.1 No presente caso a contratação ocorrerá por Dispensa de Licitação nos termos da Lei
Federal ne t4.133 / 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 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes a execução dos serviços tais 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 fornecedores;

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 responsabilizará
por qualquer obrigação 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 - ESTIMATIVA DA
Item Descriçâo Und. Quant. Vl. Unlt. Vl. Total

01 Locação de Palco Praticável
(Pequeno Porte):

Confeccionado com
estrutura metálica com

Und. 01 Rs 4.9oo,oo Rs 4.e00,00

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 l9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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perfilados e mãos francesas
reforçadas para

sustentação,

o2 Sistema de Sonorização de
Pequeno Porte:

Para apresentação de
Bandas de Pequeno Porte,
mesa com console,
ampllficação dlgltâ|, ê
demais equipamentos
necessárlos.

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

03 lluminação de Pequeno
Portê:

Sistema de iluminação com
câpâcidadê de llumlnação
de palco dê pêqueno porte.

U nd. 01 Rs 4.600,00 Rs 4.600,oo

04 U nd. 02 Rs 2.7s0,00 Rs s.s00,00

05 Ornamenteçãôr

Serviço de ornamentação
de amblentê âluslvo ao Dla

das Mães.

Und 01 Rs s.666,66 Rs s.666,66

06 Locação de conjunto dê
mesa e cadeiras em plástico
rêforçedo, lnclulndo
toalhe5.

Und. 80 Rs 13,00 R9 1.o4o,oo

07 Locação de utensÍlios de
copâ e cozlnha, tais como:
pratos, talheres, copos,
taças, e dêmals epârêlhos
necessários pera a
reâllzâção do evento.

01 Rs 3.433,33 Rs 3.433,33

08 Presteçâo de servlços de
garçom, compreendendo:
servir as bebldâs, salgados e
demais degustações do
evento.

Und 04 Rs 316,67

Valor Totâl: RS 32.039,98 (trlnta e dols mll tÍlnte e nove rêals ê novente ê olto centâvo§)

10. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS:

Foi realizada uma pesquisa de preços com três prestadores de serviços com ramos de
atividade compatível com o objeto pretendido, daíse extraiu um valor médio estimado para
futura contratação, conforme mapa de apuração de preços médio em anexo,

Rus Sro Joré, No 479. Centro - CEP: 65ó68-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fofle/fax: (99) 3553-l 098/10 l9

E-mail: prefeituresucupiradoriachao@gmril.com
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Bande de Reconhecimento
Local.

U nd.

Rs 1.266,66
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11 . RESUTTADOS PRETENDIDOS:
Atender de maneira satisfatória e devidamente atestada pelo setor competente, com a
execução dos serviços acima identificados durante toda a execução contratual.

12 - JUSTIF|CAT|VA PARA O PARCE|ÁMENTO OU NÃO DA SOLUçÃO:
Tendo em vista que a pretensa contratação trata de atendimento ao municÍpio de pequeno
porte, a opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessária, nem pode serjustificada.

x3 - PROVIDÊNCTAS PARA ADEQUAçÃO DO AMBTENTE DO ónCÃO:
Não serão necessárias quaisquer adequações, quer seja logÍstica, infraestrutura, pessoal,
procedimental ou regimental.

14 - DECLARAçÃO DE VIABITIDADE:
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 municipalidade é essencial ao apoio à continuidade da prestação dos serviços
do Poder Executivo, a equipe de planejamento considera viável a realização de referida
contratação.

eeet .1L^

Djavan Neres da Silva

Rua Sâo José, N' 479, Centro - CEP; 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3-553- I 098/ l0 l9

E-mail: prefeiturrsucupiradoriachao@gmail.com

Sec. Mun. de Turismo, Desporto e Lazer

Portaria ns 029/2021


