
i-w"t, 
;

. Ççp
SUClJPIRA
DOFüACI{AC)
Adminlstrondo poro o povo

HGluo t{rúdp.í dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃOruI
pRocEsso ADMIN|STRATIVO No 428.41 812022

AVISO DE DISPENSA no 037t2022
COM BASE NO ART. No 75, INCISO ll da Lei Federal no 14.133 t2021

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA, em conformidade com Art. 75, inciso ll - da Lei
Federal n.o 14.1 33/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar
a Contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais e/ou a disposição da prefeitura
do Município de Sucupira do Riachão/MA, podendo eventuais interessados apresentaiem Proposta de
Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração
escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de preços: ogt11tzo22 às I7:00h

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão/MA, Rua São José, N'479, Centro - CEP: 65668-000, Sucupira do Riachão -MA, no horáiio das
08:00 às 12:00, em dias uteis ou pelo E-mail: cplpmsr@gmail.com até a data limite.

O Edital/Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial
do Município https;//sucupiradoriachao.ma.gov.br ou através do E-mail:cplpmsr@gmail.com outras
informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta
feira.

Sucupira do Riachão- MA,03 de novembro de2022
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BA DA SILVA
Agente de Contratação

Rua São Jose, No 479, Centro - CEP: 65(68400 - CNPJ: 0 1.612.338/0001-ó7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 l9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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DISPENSA DE LTCTTAÇÃO N" A37n022

COM BASE NO ART. N" 75, INCISO II da Lei 14,133n021

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNpJ no
0l '612'3381A001.67 , com sede na Rua São Jose, N" 479, Centro, Sucupira do Riachão/MA - CEP - 65668-000, por
intermedio do Departarnento de Licitação, torna público que, realizaráChamadaPública, com critério de julgamento
MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos Artigo No 75, inciso II da Lei 14.13312021, e as exigências estabelecidas
neste Edital, conforme os criterios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obtei a melhor proposta,
observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRE§ENTAÇÃO
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

DIA 08/l l/2022, AS 17:00 HORAS

REFERÊ,NCIAS ÚE IIoMRIG HORÁRIo DE BRASÍ.TADF
ENDEREÇO ELETRÔNICO pAnn rxvto
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÂO:

cplpmsr@gmail.com

LINK DO EDITAL: https : //sucuoiradoriachao. ma. eov.br

1.0 _DOOBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Charnada Publica Contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos
oficiais e/ou a dbposiçõo de Prefeitura do Município de Sucupira do Riachâo/DIA.

1.2 Compõem este Edital, alem das condições específicas, os seguintes docurnentos:

. 1" - ÀNEXO I - Especificação do objeto;

.2 ÂNEXO II - Minuta de Carta Contrato.

2.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRrOS

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estâo programadas em dotaçâo orçamentária própria, prevista no
orçamento do Poder Executivo, para exercício de2022, na classificação abaixo:

unidade orçamentária: 04.01 - secretaria Municipal de Adminisfiação Geral.
Projeto/Atividade:04.122.0002.2013.0000-ManutençãoeFuncionamentodaSecretariaMunicipaldeAdministraçãoGeral

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educação.
Projeto/Atividade: 12.122.0002.2017.0000 - Manutengo e Funcionamento da Secretaria de Educação.

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2037.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de lnfraestrutura.

Unidade Orçqmentária: 14.01 - FUNDEB.
Proieto/Atividade: 12.365.A007.2085.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil30o/o.

Unidade Orçamentária: 15.01 - Fundo Municipal de Súde - FMS.
Projeto/Atividade: 10.122.0002.2089.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde
Naturezs de llcspesa:
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerceiÍos - Pessoa Física.
3.3.90.39.00 - Ouüos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

t.2
L.2

Rua São José, 4 Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 35-53- I 098/10 19

E-mail : p refeitu rasucupiradoriachao@gmail.com
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5 ' 1' O pagamento ocorrerá em ate 05 (cinco) dias úteis, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor
competente, nos termos da LeiFederal n, 14.133/2021.
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3.0 -DO VALORESTIMADO:

2'2'l - o valor global máximo estimado para futura contratação será de Rs 49.64s,00 (quarenta e nove
seiscentos e quarenta e cinco reais).

4.0 - PEÚODO PARA EI\MIO I}A IXrcUMENTAÇÃO I}E
HABILTTACÃO E PROPOSTA DEPRECO/COTACÀC

4' 1. A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (r'RÊ$ DIAS úTErS, a parrir da datada divulgação no sitg e os respecüvos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: cplpmsr@gmail.com,
preferencialmente fazendo referência a DIspENsA.
4.1.2 Limite para Apresentação da proposta de preços: ognlno22as 17:00h

4.2 }fshilitacão.Iurírtica e Fiscal:

4'2'L Prova de inscrição no Cadasto Nacional de Pessoa Jurídica - Cartâo CNPJ ou prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Física;

4'2'2 Conhato Social em vigor (Consolidado), deüdamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais;
exigindo'se' ro çaso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social
devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se
üatando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos.Quando se hatar de empÍesa pública será apreseirtado
cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - MEI;
4 ' 2 ' 3 Regularidade paÍa com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União;
4.2.4 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda púhtica Estadual;
4.2.5 Docurnentospessoais (RG ou CNH);
4.2.6 Certidão Negativa de Debitos junto ao FGTS;
4.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
4.2.8 Certidão Negativa de Débitos Municipais.fgh

4.3 Proposta de Preco/Cotacão:

4.3.L A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme Anexo(I).
4'3'2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigênciasdeste Edital serão
desconsideradas julgando- se pela desclassificaçâo.
4'3'3 os preços ofertados nâo poderão exceder os valores unitrários, constantesnesteEdital.Devendoobedecerao
valor estipulado pela administração.

5.0 * DO PAGAMENTO:

5'2' Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá mantsr aregularidadefiscal
durante processo de habilitação;

São Jose, N" 479, Centro - CEp: - CNPJ: 0 l.61 2.338/000 I {7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/1 0 l9

E-mail : prefeitu rasucupiradoriachao@gmail.com



i-;.r"
'ê,,
\ 'i-..\à4&+/

dc

ron Poro o Povo

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública no todo ouem paÍte, por conveniência
administrativa e interesse público, decorrente defato superveniente, devidamente justificado.
6.2 - O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública- no todo ãuern parte, sempre que acontecer
ilegalidade, de oficio ou por provocação.
6.3. A anulagão do procedimento de Chamada Pública, nâo gera direito àindenizagão, ressalvada o disposto no
paragrafo único do aÍt.71da Lei Federal n" 14.L33/21.
6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da rnesrn4salvo pormotivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Município.

DA
Agenúe de Confratação

Rla São José, N" 479, Centro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 0l-612.338/0mt67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 l9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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6.0 - DAS DISPOSTÇôES GERATS:
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ANEXO I

Dispensa de Licitaçãoz 03712022
Processo Administrativo: 428.4 l\l2022

Objeto: Contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais e/ou a disposição da prefeitura
do Município de Sucupira do Riachão/IVIA

NN DESCRTÇÃO DOS SERVIÇOS QUÂNT UNID *rÚnra TOTAL
LAVAGEM (CARRO PEQUENO. TIPO
PASSEIO) é realizada na parte interna e externa do
veiculo, retirando toda a sujeira observada na pintur4
utilizando-se xÍrÍnpu neutro e biodqgradável, incluindo a
passagexrl nas entre portas, para-choques, pneus, aros,
telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados.
Secagern com flanela limpa e conservada.

150 UNID RS 43,ó7 R$ 6.550,00

2

LAVAGEM (CARRO rrÉ»rO - TrPo:
CAMINHONETE E AMBULÂNCIA) é realizada na
parte intema e extema do veiculo, retirando toda a
sujeira observada na pintur4 utilizando-se xarnpu
neufro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre
portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. Secagem com
flanela limpa e conservada.

90 LINTD RS 58,17 R$ 5.23í00

a
observada na pintur4 uülizando-se xampu neuúo e
biodegradável, incluindo a passagem nas entre portas,
para-choques, pneus, a-ros, telas, faróis, aüngindo todos
os pontos desejados. Secagern com flanela limpa e
conservada.

VAGEMLA e narealizada(MrcRo-ÔNTBUS ) parte
einterna doexterna retirando atodaveiculo, suJerra

80 UNID Rs 85,67 RS 6.853J3

4

LAVAGEM 1ÔXBUS GRANDE) e realizada na parte
interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira
observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e
biodegraúâvel, incluindo a passâgem nas sntÍe portas,
para-choques, pneus, aros, telas, flaróis, atingindo todos
os pontos desejados. Secagem com flanel2limpa. e
conservada.

100 UNID Rs I12,67 R$ 11.266,67

5

LAVAGEM (CAÇAIIBA) é realizada na parre inrerna
e extema do veículo, retirando toda a sujeira observada
na pintura" utilizando-se xampu neuho e biodegradável,
incluindo a passâgern nas entre portas, para-choques,
pneus, aÍos, telas, liaróis, atingindo todos os pontos
desejados. Secagern com flanela e conservada.

24 LTNID R$ 155,00 RS 3.720,00

-k^

Rua §rão José, N" 479, - CEP: 656,684ffi - CNPJ:01.612.3-18/000I{7
Fone/fax: (99) 3553-1 098/1019

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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LAVAGEM (RETROESCAVADEIRA) e reatizada
na paÍte interna e êxtema do veiculo, retirando toda a
sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagern nas entre
portas, pneus, aÍos, telas, faróis, atingindo todos os
pontos desejados. Secagem com flanela limpa e
consgrvada.

30 UNID RS 149,33 R$ 4.450,00

7

LAVAGEM (PATROL) erealizadana parte interna e
externa do veiculo, retirando toda a sujeira observad.a na
pintur4 utilizando-se xampu neufo e biodegradável,
incluindo a passagem nas enre portas, pneus, aros,
telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados.
Secagem com flanela limpa e conselada.

24 UNID R$ 171,67 R$ 4.120,00

8

LAVAGEM (PÁ CARREGADEIRA) é r ealizada na
parte interna e externa do veiculo, retirando toda a
sujeira observada na pinturq utilizando-se xampu
neutro e biodegradavel, incluindo a passag€m nâs ente
portas, pneus, alos, telas, faróis, atingindo todos os
pontos desejados. Secagem com flanela limpa e
conservada.

30 UNID Rs 155,00 R§ {.650,00

l0

LAVAGEM (CAMILHÃO f'400) ereatizadana parte
interna e extema do veiculo, retirando toda a sujeira
observada na pintur4 utilizando-se xampu oeutro e
biodegradável, incluindo a passagem nas entre portÍ§,
pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos
desejados. Secagem com flanela limpa e conservada.

20 UNID R$ 140,00 RS 2.800,00

TOTÂL R$ 49,645,00

Sucupira do Riachão - MA, xx / 11 12022

xxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ/CPF

Rua São Jose, No 479, Centro - CEP: 6566840O - CNPJ: 01.612.3-38/0001
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 I 9

E-mail: prefeiturasucupiredoriachao@gmeil.com


