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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA Do RIACHÃO/MA
PROCESSO ADMINISTRATTVO N" 399.38912O22/CPL

AVISO DE DISPENSA n'028t2O22
COM BASE NO ART. N" 75, INCISO fI da Lei t4.133tàO2l

A Prefeitura Municipal de sucupira do Riachão- MA, em conformidade com Art. 75, inciso lI - da
Lei Federal n.' 14.133/2021, toma público aos interessados que a administração municipal pretende
realizar a contratação de empresa para aquisição de combustível na cidade dô Barão de
Grajaú -MA ou Floriano-Pl, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de preços no
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, opoÍunidade em qLre a adminisiração
escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de preços: l tMtZOz2 às l7:00h

SUCT'PIRA
DORIAC|{AC)
Administrondo poro o poiro

A proposta de Preços deverá seÍ entregue no Setor
do Riachão- MA, Rua São José, No 479, Cenüo -
horário de 08:00 às I4:00, em dias uteis ou pelo E-

de Licitação da Prefeitura Municipal de Sucupira
CEP: 65668-000 Sucupira do Riachão -MA, no
mail: colomsrú?gmail.com ate a data limi te

o Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponivel no site oficial do
Municipi o https://sucupiradoriachao .ma.gov.br ou atraves do E-
rnail:cplpmsr@smail.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, 09 de junho de 2022

J s^,&i"*//,
Agente de Contratação

Rua sâo José, N.479, Cenrr:o - cEp: 65668 000 _ CNPJ: 01.612.338/0001 67
Eone/fax: (99) 3553-1098,/1019

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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DISPENSA DE VALOR N'028/20212
coM BASE No ART. N'7s, TNCISO rI da Lei r4.r33/z0zr

o MUNICÍpIO op sucLIPIRA OO zuACHÂO-MA, lnscrito no cNpJ N" 0l .612.338/oo0t-67,
com sede à Rua São Jose, No 479, Centro, Sucupira do Riachão -MA - CEp - 6566g-000, por
intermedio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará Chamada pública, com
grité1o de julgamento IVIENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo No 75, inciso II da Lei
14'13312021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os ãriterios e procedimentos a
seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados
a seguir:

DA PROPOSTAS
DrA 14t06t2022, l7:00 HORAS

CIAS DE DE BRASILIA-DF
ENDERBÇO PARA ENWO
DA PROPOSTAS E DOCUMENT

cplpmsr@gmaiLcom

LINK DO EDITAL: https: ao.ma.sov.br

1.0 - DO OBJf,TO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica Contratação de empresa parâ aquisição de
combustível na cidade de Barão de Grajaú -MA ou Floriano-pl.

2.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRrOS:

2'1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentaria própri4
preüsta no orçamento do Poder Executivo, para exercício de2022,na classificação abaixo:

04.01 - Secreraria Municipal de Administração Geral;
M.122.0oo2.2013 0000 - Manutenção e Funcionamento da segetaria;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

06.01 - Secretaria Municipalde Saúde;
1o.122.wo2.2o29.ooo0 - Manutenção e Funcionamento da secretaria
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

3.0_ DO VALOR ESTIMADO:

@ffiffi- )

ITf,M DISCRI1VTIN ANTIDADE
I Diesel Comum 1000
2 Diesel Sl0 2700
J Gasolina Comum 2600

Rua Sâo José, No 479, Cêntro
Fone,/fax

- CEP: 65668-000
: (99) 3553-109

- CNPJ: 01.6L2.338,/0001-67
B / 10L9

E-mail : Drefeiturasucuniradoriachao@gmail.com

DATA LIMITE PARA
E
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2'2'l - o valor global estimado para contratação será de R$ s0.0rrJ3 (cinquenta mir onze reais ctrinta e tnês centavos).

n.o - prúooo pÂRA ENvIo DA
PRoPosrA oeRnrçolcoracÂo:

oocutrexraçÃo DE rrABrlrraçÃo n

4.3 Pronosta tle Preco/Cotacão:

5.0 - DO PAGAMENTO:

@ffi[ffi-

1*.-^ " 
presenle CHAMADA puBLICÂ ficará ABERTÀ pOR UM peúOoO or : 1rnÉSy maSUTEIS, a partir da data da diwlgação no site, e os respectivos do"umentos derrerâo ser encaminhados ao e-mail:cplpmsr@gmailcom, preferencialmente fazendo referência a DISpENSA.

4.1.2 Limite para Apresentâção da propostâ de p reços: l4l}6t2)22 as l7h

4.3,1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme projeto basico.
4'3'2 As pÍopostas de preço que não estiverern em consonância com as exigênciasdeste Edital
serão desconsideradas julgando- se pela desclassifi cação.
4'3'3 os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital.
Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5' 1' o pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, medianteapresentação denota fiscal e após atesto do setor competente, nos tsrmos da LeiFederal n" 14.133/2021.

Rua São ,rosé, N. 479. Centro - cEp 65668-000, cNP,1 01".612.33A/0007-61l'ônê/fêx' (99) 3553_1O9al1o19
E-mail: preleiturasucupiradoriachao@gmail.com

)\ üÍ_
:,':)

4.2 Hahilitacão ,Iuírtice e Fiscal:

4. 2 . 1 Prova de inscrição no cadastro Nacional de pessoa Jurídica - cartâo cNpJ;
4 ' 2 ' 2 contrato social em vigor (consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais; exieindo-se, no caso de sociedade por ações, doc,mentos de eleição de seus
administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a úlfima ata de eleição de seus
dirigentes devidamente registrados em se ÍâtaÍldo de sociedades civis com ou sem fins
lucrativos- Quando se hatff de empresa pública seú apresentado cópia das leis que a instituiu;
Certificâdo da Condição de Microernpreendedor Individual _ MEI;
4 ' 2 ' 3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
4.2.4 condãs Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda pública Estadual;
4, 2 . 5 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
4 . 2 . 6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS ;
4. 2. 7 Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
4'2'8 cópia da cedula de Identidade dos sócios da empresa ou dos Íepresentantes das entidades
(RG);

4.2.9 Atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito púbrico ou privado
deüdamente identificada em nome do licitantg compativel em caracteristicaq quantidades e prazos
com o objeto.



PrefÊitw Murúrpol d.

poro o povo
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Agente de Contratação

íavs/
5'2' Para realizaçào dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidadeÍiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0- DAS DTSPOSTÇôEs crmrs:

6' 1' Poderá o Município revogar o presente Edital da chamada públic4 no todo ouem parte, poÍconveniência administrativa e intereise público, decorrente de fato ,up"*ái"rt", deüdamentejustificado.
6'2' o Município deverá anular o presente Edital da chamada pública, no todo ouem parte, sempreque acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação.
6' 3 ' A anulação do procedimento de Charnada Pública não gera direito àindenização, ressalvada odisposto no parágrafo único do aÍt.71da Lei Federal n 14.133121.6'4' Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesm4salvo pormotivojusto decorrente de fato superveniente e aceitá peto ú*icipio. 
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Rua Sâo José, N' 479, Centro - CEP: 65668-000 CNP.f : 01. 612 .338Fone/fax: (99) 3553-1098,/1019
Eoeil : prcÍciúurorucopircdcicchro@gmeiLcam
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