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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MApRocEsso ADMINISTRATwO N" 418.408no22

AVtsO DE D|SpENSA no Oggt2D22
COM BASE NO ART. No 75, tNCt{iO ff Ca f-iÉeOeratnq 11.13312021

A Prefeitura Municipal de sucupira.do Riachão/MÀ em.conÍormidade com Art.7s, inciso ll - da LeiFederal n'o 14'133/2021, torna público ao. int"i..."tos qu: a administração municipal pretenderealizar a contratação de empresa para prestação de serviços o" 
"oiriíJ"ção visuat, podendoeventuais interessados apr.esentarem Proposta aãÉreços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contardesta Pubricação, oportunídade em que, âorini.iàçao esco*,àrrr ãLãis;;"\;;.,

Limite para Apresentação da proposta de pregos: r5/08/2022 às r7:00h

")ii#*.Á

A proposta de preços deverá ser entregue no Setor de Licitação dRiachão/MA, Rua São José, N" 479, Cent ro - CEP: 65ó68-000, Suc08:00 às 12:00, em dias uteis ou pelo E-mail: c msr mail om

a PreÍeitura Municipal de Sucupira do
upira do Riachão -MA, no horáiio das
até a data limite.

o Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponíver no sÍte oficiar doMunicípio httos://sucupiradqriachao._ma.gov.br ou através do@outrasinformações poderão ser obtidãi nã sãã?ã61, nà noraro oas oeÉõõÊffioo de sesunda a sexta

Sucupira do Riachão- MA, 10 de agosto dê 2022

SEWARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação

DI§PEN§A DE LICITAçÃO ÀP 0É/312Ü22

Rua Sno josC À16 479, Ccrlro - CEP: 65668{00 - CNPI:01.612.1J 8/0@r-67
Foncfax: (99) 3553-l 098/1019

E-mail pÍGÍdoruucuplrrdorlrci.o@gmdt,com



i,l 5trondo poro o povo IY

COM BASE NO ART. N' 75, INCISO II da Ld l4.lt3t}02t

O MT'NICÍPIO DE SUCT'PIRA I}O RIACHÃO/II{A, pessoa jurídica de direito público, inrcrito no CNPJ no
01.612.338/000r-67 , com sede na Rua São José, N" 479, Cantro, Sucupíra do Riachão/TvÍA = eEP - 6s668-000,
por intermédio do de Licitação, torna público que, rcalizaní Chamada Pública" com critcrio de
julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos t€rmos Artigo N" 75, inciso II da I,ei l4.l33t2L2L, e as exigência.s
sstabe leciíle s neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor
proposta, observadas as datas e horários discrimiaados a seguir:

DIA t 5t08t2022, 

^S 
I 7:00 HORÂS

D'C H DE
ENDEREÇO PARA EI\-VIO
DA PROPOSTAS E DOC
LINKIX) EDITAL: -ltr

I.O -DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica Contreteçâo de emprc§. pere prcrtrçlo dc rctrhor de
comuniceçio visnl,

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 - AI{EXO I - Espccificaçib do objcto;
1. 2. 2 ANEXO II - Minuta de Carta Contrsto.

2.0 - DOS RECURSOS ORÇÀMENTÁRIOS:

2.1. As dsspcsas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamortrfoia pópria Fevista no
orçamcnto do Poder Executivo, para excrcício de 2022, na classificaçâo abaixo:

Unidade Orçamentária: 02.07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Prcjeto/Atfuidede:15.451.ffil0.l(X5.00fi)-MelhoriacManutcnçãodosServiçosPúblicos.
Naturezr dr Dêspesr: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercciros - Pessoa Jurídica.

3.0 - DO VALOR ESTIMADO:

2.2.1 - O valor global máximo estimado para futura con&ataçâo sení de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reals).

4.0 PERÍODO PARA EFÍVIO DA ríri
HABILITACÃO E PROPO§TA

4.1. A prcsente CIIAMAI)A PUBUCA ficará ÂBERTA POR IrM PERÍODO DE 03 GRÊ§) I,IAS ÚTEIS, a partir da
data da divulgação no site, € os Íespectivos documentos dcverào ser encamiúados ao e-mrih
preferencialmente fazei:do referÊncia a DI§Pf,,N§A.

4.1.2 Limite para Apresenteçio da Proposta de Prcçost [SIOEDO22 as l7:00h

Rus Sôo José, - CEP: 65668{00 -
Fonefax: (99) 3553-1098/1019

E-mail pr.f.ltun$cuplrrdoírcito@tmíI.coD
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4.2

4'2'1 Prova dc inscrição no Cadastro Nacional dc Pessoa Jurídica - Cartão CNpJ ou hova dc inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Física;

4'2'2 ConEato §ocial em ügor (Consolidado), devidamente registrado, cm se tratândo de sociedades comerciais;
exigindo'se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradorcs; Estatuto Social
devidamente registrado acompanhado a ütima ata de eleição de seus dirigentes dwidamente regiskados em se
tratando de socicdades civis com ou sem fins lucratívosQuando se tratar de empresa pública seni aprcsentado
cópia das leis que a instituiu; certificado da condição de Microempreendedor Indiüdual - MÉI;
4'2'3 Regularidadc para com a Fazenda Federal - Csrtidão Conjutrtâ Negativa De Débitos Íelativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa da União;
4.2.4 certidão Regúaridade junto à secretaria de Estado da Fazenda pública Estadual;
4. 2 . 5 DocumenOs pessoais (RG ou CNH);
4. 2. 6 Certidão Negativa de Débiios junto ao FGTS;
4. 2 , 7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3 Propoüta de Preco/Cotrcío:

4.3,L A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme projeto basico.
4'3'2 As prcpo§ta§ de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão
desconsidcradas julgando- se pela desclassifrcação.
4 ' 3 . 3 O§ prcços ofcrtados não podcrão exccder e valorcs unitririos, constanteoeste Edital. Deveodo obedeccr ao
valor estipulado pela adminisuação.

5.0 - DO PAGÀMENTO:

5.1. O pagamento ocorrc,rá em até 05 (cinco) dias úteis, de nota Íiscal e após atcsto do setor
competente, nos termos da LeFedeml n" 14.133/2U21.

5'2' Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter aregularídade fiscal apresentada
durante processo de habilitaçâo;

6.0- DAS DI§POSIÇÕES GERAIS:

6t1t 
- Poderá o Municipio tevogar o presente Edítal da chamada Priblica, no todo orcm parte, por conveniência

flinislallya e interesse público, decorrente ddato superveniente, dwidamente justificadô.6'2' o Município dwc,ni anular o prcsante Edital da Chamada Pública, no todo otrrn purt", ,".pr" que acontcccr
ilegalidade, de oficio ou por provocação.
6'3' A anllaçâo do procedimento de Chamada Públic4 nâo gera direito àndeolzaçfu, ressalvada o d.isposto noparágrafo único do art. 71 da Lei Federal n 14.133/21.
6 '4' Apos a fase de classiÍicação das propostas, não cabe desistência da mesmapalvo por motivo justo decorrente
de fato supcÍvrnicntc c aceito pclo Município.

BARBOSA
ABctrÍc de Cortrrttçio
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