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Memorando Interno

28 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
WATTERLII§S RODRIGTIES DE AZEVF,DO
Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelênciar p&ra

solicitar AUTORIZAÇÃO ao setor de Licitação da municipalidade para efetuar os

procedimentos necessários à contratação de prestação de serviços de lavagem de

veículos oficiais elou a disposição da Prefeitura do Município de Sucupira do

RiachãoilvÍA, êÍl conformidade com especificações contidas no Estudo Técnico

Preliminar, em anexo.

Certo da aquiescência e compreensão de Vossa Excelência para com o

exposto acolho do ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

kr

MARIALIMADE §OUSA
Secretária Municipal de Administração Geral

Portaria n'005/2AZl

Rua sâo José, No 479, cêntro - cEP: 65668-000 - cNpJ: ot.6Lz.33a/o0oj.-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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ESTUDo rÉcru lco pRELIMINAR

contratação de prestação de serviços de

lavagem de ueículos elou a

disposição da Prefeitura Municipal de

Sucupira do Riachão r MA.

oficiais

\r./

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/10 l9

E -mail : p refeitu ras ucupira do ria chao@gm ail.co m
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Sucupira do Riachão - MA

1- FUNDArtaunrRçÃo:
Lei Federal nc 14.133. de te de abril de 2021 e demais legislação que rege à matéria.

z . rNFoRMlçÕes aÁsrcns:
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 prestação de serviços, que serão
executados nas cond ições esta beleci d as neste i nstru me nto.

2.2 O presente documento apresenta informações e justificativâs exigidas pela legislação
que rege à matéria e que compõem 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 decisões adotadas.

3. OBJETO:

Contratação de prestação de serviços de lavagem de veÍculos oficiais e/ou a disposição da
Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão/MA, em conformidade com este
instrumento.

4 - NECESSTDADE E JUSI|F|CAT|VA DA CONTRATAçÃO:
O serviço sê ,ustifica face ao interesse público de executar-se a prestação de servtços de
lavagem de veículos oficiais e/ou a disposição da municipalidade tais como: veículos leves,
caminhonetes, ambulâncias, ônibus escolares, máquinas, tratores, entre outros.

A contratação acima citada se faz necessária, haja vista a necessidade de manutenção e
conservação dos veículos da municipalidade, promovendo a limpeza dos mesmos, bem
como a dhlnulção de poeira e resíduos que possam oceslonar algum dano à saúde de seus
ocupantes e usuárlos, dessa feita promovendo economicldade e proteção ao patrimônlo
público, solicita-se a contratação em tela.

5 - SETOR REQU§FANTE:
Secretaria Municipal de Administração Geral.

6 - ANÁUSE DA CONTRATAçÃO PRETENDTDA:

\-/

Rua §âo José, Ne 479, Clentro - CIEP; ó5668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/t'ax: (99) 3553-1 098/ I 0 I 9

E -mail : prefeitu ras uc upimdo riac hao @ gm ail,co m
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Com o intuito de se evitar a interrupção dos serviços pretendidos, faz-sê necessário a
referida contratação, mediante equipamentos de qualidade e mão-de-obra qualificada,
devidamente acompanhada por servidor designado para tal, com atestos dos serviços
executados durante toda a execução contratual.

7 - AUNHAMENTO AO PLANO PLURIANUAL E tEt ORçAMENTARTA ANUAL:
Atendimento às necessidades dos serviços pretendidos e não apresenta conflito com o
planejamento administrativo das contrataçôes públicas, bem como o Plano Plurianual e Lei
Orçamentária Anual da municipalidade.

8. REqU§ITOS 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 L4.L3!2A21.

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 indenizar, 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 da carta 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 obrlgação 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 - ESTTMATTVA DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se a contratação de profissional que tenha ramo de atuação compatível com o
objeto pretendido e que atenda toda a documentação solicitada em editalde chamamento,
o objeto pretendido terá prazo de execução de 12 (doze) meses, contadas a partir da

Rua São José, No 479, Centro - CEP:65668-000 - CNPJ:01.612.338/000l-67
Fone/far (99) 3553- t 098/ 10 19

E -mail : p refeitu ras ucupirado riachao@gmail.co m
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assinatura da carta contrato entre às partes.

10 - DA ESTIMATTVA DE PREÇOS:

Foi realizada uma pesquisa de mercado, com ramos de atividade compatível com o objeto
pretendldo, com vistas a se extraiu o valor estimado para futura contrataçã0, conforme
mapa de apuração de preços em anexo.

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 - JU§TIF|CAT|VA PARA O PARCETAMENTO OU NÃO DA §OLUÇÃO:
Tendo em vista que a pretensa contratação trata de atendimento ao municípÍo de pequeno
porte, a opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessária, nem pode ser justificada.

13 - PROVIDENCN§ PARA ADEqUAçÂO DO AMBIENTE DO óNEÃO:
Não serão necessárias quaisquer adequaçôes, quer seja logÍstica, infraestrutura, pessoal,
procedimental ou regimental.

14. DEC|ÁRAçÃO DE V|AB|UDADE:
Com base nas iÀformações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos
registros dos contratos anteriores, e considerando que a execução dos serviços é essencial
ao apoio à continuidade da prestação dos serviços do Poder Executivo, a equipe de
planejamento considera viável a realização de referida contratação.

CIT úf-.\-
f

KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA

Secretária Municipal de Administração Geral
Portaria ne 005(2AZL

Rua §ào José, No4 79, Clentro - CIEP: 656ó8-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/thx: (99) 3 553-1 0981 I 0 I 9

E -mail : prefeitu ras u supirado riachao @ gm ail.co m
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GOTTITRATAçÃO DRErA

%11üN2.12:01

No do processo administrati\o/ano

Tipo da contratação direta

Datr da publicaçáo de ratificação da dispensa ou
inexigibilidade

Objeto

Item ou lote

Para casos de inexigibilidade que não estejam
especificados no art. 25,l,ll,lll,identificar e justificar a
fundamentação eleita

Nome da autoridade que autoriau

CPF da autoridade que autoriau

Cargo da autoridade que autoriau

Natureza de despesa

MURALDE CONTRATAÇOES PÚBLICAS - SACOP

16 I 2022

LtclrAÇÃo DtspENsÁvEL ( ART.75,|e il DALET 1

21t02t2022

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lawgem de
rcÍculos lews, médios e pesados, para abndera demanda de bdas as Secrotari
do Município de Sâo Raimundo das Ítrbngabeiras - ÍrlA

ITEM

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA

57321175391

PREFEITO

Órgão:PREFEITURADE SÃO RAMUNDO DAS t\4ANGABEIRAS Unidade: SEC. MU

DE lN FRAESTRUTU RA E TRATISPORTE; Dotaçâo: 26.45 1 .0052.2-0 I 6 -
[4AN UTEN ÇÃO E FU N C IONAI\,IE N TO DA S EC R ETAR IA D E I N FRAESTRUTU RA
Naturea da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
PESSOAJURIDICA FontE ds Recursos:500 Recursos nâo Vinculados de lmpostr

R$ 39.650,000000

R$ 15.460.000,000000

NÃO

TESOURO

v

\álor estimado da despesa

\âlor total da dotração orçamentária

Dotaçâo refurçada por créditos adicionais

Origem do recurso financeiro

Tlpo Documento

Conprovanto do publicaçáo

Termo de Contrato

Outros

Conprovante de publicação

Documentos do Procsgso de Gontratação

Assunto

PUBLICAÇÁO RATFCAÇAO

@NIRATO

DffRATO DO @NTRATO

PUBLICAÇÃO DfiRATO

1' ---- *l
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VEXCUTOS UTITITÂRIOS
LEVE§:
Dissrhh.tmçâo; §erviço dc
lavagenr inrema c cx&"rna dç
veiculos: utilitáríss loyes
tamanho pequono até 3 rnil kg,
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drmsi), com ágra E §sbfu'
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Llmpeza de lods a prrtç iirterna
com aplicação do lilicono no
painel e püte§. Bl&ti6as no
velculo.

ri

R$4J00,00u 60 Rt70,00
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3
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i

Serviços de lavagern cornplom
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CoNTRATAçÃO DIRETA

N110fN2.11:8

No do processo administaüro/ano

Tipo da contratação direta

Data da publicação de ratificação da dispensa ou
inexigibilidade

Objeto

Item ou lote

Para casos de inexigíbilidade que náo estejam
especificados no art. 25,l,ll,lll,identificar e justificar a
fundamentação eleita

Nome da autoridade que autoriau

CPF da autoridade que autoriau

Cargo da autoridade que autoriau

Naturêzã de despesa

\âlor estimado da despesa

\álor total da dotação orçamentária

MURAL DE CONTTTAÇÓES PÚBLrcAS - SACOP

2801A01 t2022

LtctrAÇÃo DtspENsAvEL ( ART.75,I e il DA LEt

't8t02t2022

Confatação de pessoa jurÍdica para e:ecubr os serviços de laragem de reÍculos
interesse desta adm inisfração pública.

ITEM

PÂIVIARADASILVAROLIM

61 399941 364

SEC RETÁR IA D E AD MI N ISTRÂÇÀO, OBRAS, PLAI.I EJAI\,IENTO E FNAN ÇAS

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVTçOS DE TERCEIROS PESSOAJURíDICA

R$ 25.489,000000

R$ 25.489,000000

SIM

OUTRO. RECURSOS PRÓPRIOS

d

rebrçada por cróditros adicionaÍs

Origem do recurso financeiro

AssuntoTlpo Documento

Conprovante de publicação

Outros

Documêntos do Processo de Gontratação

56. EfiRATO EHJB

57. PORTARIA EFtJB

l2
a Li i

t't2 i :i i [56-57/
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E§TADO DO II{AIRA,NHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL T,E LAGO DO§ RODRIGUE§

TERMO DE CONTRÂTO T{C O3/DLí815 12022

PROCESSO ADM I NTSTRÁTIVO NE 28§LOO L Í 20 2,2

TERMO DE C0NTRATCI DE PRESTAÇÃO DE SERVICO, QUE
ENTRE §I CEI;EBRÁM O MUHICIPIO DE IJTGO DOS

RODRIGUES:MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNTCIPÁL }E EDUCAÇÂO, E.d EMPRESÁ ATÍIAVUE DÁ
SILVA PEHEIRA 60550298398 i i:

Pelo presente ins-trumentq, que entre si hzenl, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE

I.r{t0 DOS ROBRIGUES-MA, por meio da Secr,etaria Municipal de Educação, situada na Rua

0lto de Maio, s/n.e, Centro, Cep. 65.712-000 nesta cidade, doravante denominada
CONTR{TANTE, neste ato represêntado pela llecretária Municipal de Educação a Sra. Maria
do Socorro Ribeiro da §ilva Frota porudora do CPF ns 354.433.083-00, e de outro lado, a
Empresa ATHAI|DE DA SILVA PEREIRA 60550?98398, situada na Rua losé Casemiro no 55,

centro, Lago dos Rodrigues - M& CEP: 65.712-000, inscrito no CNF| *4.+Z2,550|OA0L'74,
neste ato representado pelo Sn Athayde da Silva Pereira, portadoi da Cádula de Identidade
no 039133332010-2 SSP/MA e do CPF np 605.502,983-98, a seguir denominada
CONTRATADÀ acordam e iustam firmar cr presente Contrato, nos termos da l,eÍ n0

t4,13312021, assim como pelas cláusulas 3 s6,8pir expre§sa§:

1.1. Processo Administratiúo por Dispensa de Liiitação sob o nc O15fiA22, em

conformidade com a Lei Federal No 14.133/iA21, mâs precisamente em §eu ar't-75, inciso

il.

Rua Oito de Maio, s/n.n" Centro, Lago dos Rodrigues - MA
CNPI 0 1.6 I 2.54 I /0001'33 - Fone: (99) 3632- I 350

--U CtÁU§UtA §EGUNDA. DO OBJETO:

2.1. Contratação de pessoa iurídica para execruter os serviços de lavagem de veÍculos de

interesse desta administração publica

crÁusutA TERCEInA - DO VÂIOR E DO RIIUU§TE:

3.1. 0 valor global da presente avença é de tr:$ 9.450,CI0 [nove rnil quatrocentos e cinquenta

reais), , seipago em conformidade coru as notas fiscaislfaturas devidamente atestadas

p"to'ô.rtor àa-despesa, acsmpanhadas das seguintes certidôes: Certidão coniunta de

Tributos Federais e àa dívida ativa da Uniâü, expãdida pela Receita Federal, nos termos da

portaria Coniunta RFBIPGFN nc 175U74; t,rovà de Regularidade com a Fazenda Estadual

através de CND e Cf,lúe; Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio



C\PAI

DE (.

-o
§
o
\.)

:)
õ

ESTADO DO }/íARANHÃO
PREF§ITURA MUNICIPAL DE LÀGO DO§ RODRIGUE§

tributário da empresa licitante [através de CND e CNDÂJ; Certidão de Regularidade do
FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhisbas, do licitante vencedor, todas atualizadx.'

3,2.4 seguir é apresentada as especiffcações, quantitativos e mals deBlhamentos do item
obieto do presente contrato:

3.3. O valor do presente Contrato não será obieto de reajuste.

cúusulA euaRTA - DA vlcÊNcutl

4.1. 0 Contrato passará a valer a partir da da,ta de sua asslnatura e terá vigência até 31 de

dezembro de2022.

crÁusutA QUINTA - DA ORIGEM DO§ RECIIn§O§:

5.1. As despesas deste contrato correrão por contã da Dotação orçamentária consignada no

orçamento da pREFEITURÀ MUNICIPÂL DE IJTGO DO§ RODRTGUE§/HA, representada

pela seguinte rubrica:

Órsão

.00 - seru. de Pessoa

UNIDADE GESTORA:

TICÀ:

cússtnclÇÃo
ECONÔMICA:

FONTE

6. DAS OBruGAçÕES

i

t
f

I
\

T\l

r-, \C

Rua Oito de Maio, sln.o, Cs'ntro,

CNPJ 01.61 2.54 l/0001.33 -

Item Descrição Quant Und V"Ünit V. Total

I

IÁVAGEM DE MICRO' ÔUMUS
Especificação: Lavagem complêta,
incluindo aspiraçâo interna, Iavagem
de todos os bancos, e uso de produtos
adequados para llmpeza do painel.

45 UNID. 89,00 4.005,00

2

UTVAGTM DE O!üIEU§
Especificação: Lavagem completa,
incluindo aspiração interna, lavagem
de todos os bancos, e uso de produtos
adeouados para limpeza do rainel.

45 UNID. 121;00 5.445,00

Valor Total FJ§ 9.450,00

Lago dos Rodrigues'MA
Fone: (99) 3632'1350

Página
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Sem preiuÍzo das obrigações constantes na Lel14.L33/2A21, caberá à Contratada:

6.1. Executar o(sJ serviço(s) no endereço e prÍlzo es$pulado previamente pelo€ontratante,
compreendidos no período tontr:tual e rigorosamente de acordo com es especificações
estabelecidas no instrumento contratual, sendo que a não observâneia destas condições,
irnplicaná na nâo aceitaçâo do nresmo, sern que caiba qualquer tlpo de reclamação ou
indenizaçâo por paÉe da inadirnplente, assuntindo a responsabÍlidade pelo pagamento de
todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem
como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejarn trabalhistqs, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

6.1.1. A reparar, corrigrr, remover ou substituir, às suas expensas, no totãl ou em parte, o(s)
serviço(s) em que se verificarem vÍciosi defeitrls ou incorreções;

6.1.2. Responsabilizar.se pelos danos causados diretarnentê à AdministraÇão ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acornpafihamento pela Secretaria ltitunicipal de

Educação;

6.I.3. lndicar preposto, aceito pela Contnttante, para representá-lo na execução do

contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do

contratado deverão ser comqnicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes;

6.1.4. AceÍtar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários, au ZSVa (vinte e cinco por centoJ do valor Ínicial atualizado do

contrato, na forma do artigo 125 da Lei ne L4.133/2421;

6.1.5. A contratada deverá §e mantcr, drUrante toda a exeCução do con.trato, em

compatibilidade com as obrigaçôes por ele assumidas, todas as condises de habilitação e

qualificação exigidas para a contrataçâo'

6.1.6.4 execução do obieto deve se efetuar de forma a não comprometer o fuRsionamento

do contratante;

6JJ.A prazode entrega poderá ser prorro8ndo apenas uma vez, pelo 'mesmo 
período de 5

[cinco) dias previstos para â €ntrega

6.1.8.4 Contratada é obrigada a assurnil' inteira responsabilidade pelas obrigações

decorrentes da legislação trãbahista previd:enciária, de acidentes de trabalho e quaisquer

outras relativas à ãxecução e de seus empregados'

Rua Oito de Maio, s/n.o, Celntro,

CNPJ 01.ó12.541/0001-33 - Página 3D

Lago dos Rodrigues - MA
Fone: (99) 3632'1350

@
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6.1.9.4 inadimplêncla da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição
anterior, não triansfere a responsabilidarle por seu pagarnento à SECRETARIA
CONTRATÂNTE, nem poderá onerar o objet,r desta dispensâ, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a SECREÍÂRIA CONTRATANTE

6.2.Deverá a licitante vencedora obserar, tanrbéÍn, o seguinte; i-:'

6.2.1. É, expressamente proibida a contratâção de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal da PREFEITURÂ MUNICIPAL DE LA§O DOS RODRICUE§/MÂ, durante a vigência
do Contrato;

6.2.?. É expressâmente proibida, também, a rreiculação de publicidade acerca do csntrato,
salvo se houver prévia alltorizaçâo da §ECR§II.ARIA COITITRANTE;

6.23. Ê, vedada a subcontrata$o de outra empresâ para execução do(s) serviçofs) obfeto
desta dlspensa.

7. CrÁUSUtÂ §ÉTIMA - ATRIBUIçÕUS nl CrlNTtlATÂttITE

7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução:do c,)ntrato e a qualidade do(s) serviço(sJ, através

de um servidor especialmente designado, fazendo as anotaçôes e registros..4e todas as

ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

observados, e ainda propor aplicaçôes de penalidades e a rescisão do contrato, caso a

em p resa d esobedeça qualquer das cláusulas,estabel eci das n este edital;

7.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados;

7.3. proporcionar todas as facilidades para {lue a empresa pos§a realizar a execução do(s}

serviço(s), dentro das normas destê Contratí,;

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) r;erviço{s) executado(s} em desacordo corn o

Conffato.

7.5. Fornecer a qualquer tempo e com o milximo de presteza mediante solicitação escrita

da Contratada, informaçôes adicionais, dit{rnir dúvidas e orieirtá'la em todos os casos

omissos neste contrato.

s. cúusutA otrAvÀ' SANçõES:

\J/

Rua Oito de Maio, §/n.o, Centro,

CNPJ 0 1.612.54 l/0001-33 - ,W'
l.ago dos Rodrigues - MA
Fone: (99) 3632-1350
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8.1, Pela inexecução total ou parcial deste Corrtrato ou pelo descumprlmento dos prazos e
demais obrigações âssumidâs, a CONTRATAN'IE, poderá, garantida a prévia defesa aplicar
à licitante vencedora as sânçôes a seguir relacionadas:

8.1.1 - Advertência;

8.1.2 - Multa administrativa de 10% (dez por c:ento) sobre o valor total do Contrato, no çlso
de inexecuçâo total do contrato;

8"1.3 - Multa moratória de |c/o [um por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante
vencedora, iniustificadamente ou por motivo não aceito pela COMIRATAhITE, detxar de
entregar o item preüsto no contrato;

8.1,4 - Suspensão temporária de participar enr licitaçâo e tmpedimento de cCIntratar com a

PREFEITURÂ MUNICIPAT DE IáGO DOS RODRIGUES/MA,por atá 02 (dois) anos;

8.1,4.1 as multas previshs nos subitens 8,1.2 e 8"1.3 desta Condição serão recolhidas no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados cta comunicação oficial.

8.2. Ficará impedida de licitar e de contratâr com a Admiíistração Púbtica, pelo prazo de

ãté 05 (clncoJ anos, garantido o direlto prrívio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação
perante a própria autorjdade que aplicou a prmalidade, a licitante que:

8.?.1 - Ensejar o retardamento da execução do obieto de§te contrato;

B.?,.2, - Não mantiver as condições pactuadas, injustificadameúte; ' 
"-':i:"

8.2.3 - Comportar'se de modo inidôneo;
8.2.5 - Cometer fraude fiscal;

8.2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Conlrato;

8.2.9 - Apresentar documentação falsa.

g.3. AIém das penalidades citadas, a Contratada ficará suJeita, ainda ao cancelamento de

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURÁ II{UNICIPAL DE IÁGO DOS

RODRIGUES/MA.

ESTADO DO

Rua Oito de Maio, Vn.o, Centro,

CNPJ 01.6 12;541/0001 -33 *

g.4. comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e

aceito pela CCINTRATANTE, a licitante vencedora ficará isenta das penalldades

mencionadas.

Lago dos Rodrigues - MA
Fone: (99) 3632'1350 ,&,
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8.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a BREFEITURÂ
MUNICIPAT DE LAGO DO§ RODRICUES/IUA, poderão ser aplicadas à Contratada
iuntamente com a de multa, descontando-a dor; pagamentos a serem efetuados.

e. crÁu§urA NoNA - DA HGCUçÂO U ACEnAçÂO DO(s) SERVrÇO(§)

9.1. A execução do(sJ serviço[s) será de j,ntêiril responsabilidade da CONTüIÂTADA,
devendo ser observado o prazo máximo de 05 fcinco) dias,

9,2. Os pedidos acerca do(s) serviço(s) se farã,e conforme a necessidade da CONTRATANTE,
assim como seu pagamento, estrÍto aos quantitativos recebidos.

9.3. Serão aceitos o(s) serviço{s) que estivereü em estrita conformidade com as

determinações deste Contrato e da Proposta !'encedora.

9.4. A aceitação preliminar do(s) serviçofs] se dará com a emissão, por servidor designado
pela Contratante, de Termo de Aceitação Pro,risória e sua aceitação final com a,emissão de

Termo de Aceitação Definitiva, o qual deverá rlcoÍrer no prazo de 5 (cinco) dias.

9.5. 0 objeto, no ato da entrega, deverá e;star acompanhado da Nota fiscal descritiva,
juntamente da Ordem de Serviço, dados da conta bancá!,ia para depósito do pagamento,

bem como das Certidões elencadas no subitern 10.2.

10. CúU§UIA DÉCIMA. FOBMA DE PÂGAiTENTO:

10.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (rinta) dÍas a partir da

entrada diNota Fiscal/Fatura, devidamente ;rtestada e validada por quem de direito.

f,
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\I/ 10.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADÀ caso exista pendência quanto às

seguintes certidões de regularidade fiscal e trabalhista:

r Ceftidâo coniunta de Tributos Federais e da dívida atÍva da União,- expedida

pela Receita Federal, nos termos da Portaria coniuuta RFB/PCFN r10

tTSL/L4;
r Prova de Regularidade com a lrazenda Estadual affavés de cND e CNDA;

. Certidâo Je-regularidarle de'fributos Municipais do domicÍlio tributário da

empresa liciUnte [através de {]ND e CNDÁ);

o Certidão de Regularidade do f GTS [CRf]
rCertidãoNegativadeDébitos.Irabalhistas[CNDT);

10.3. Nenhum pagamento será feito sem qlre a licitante vencedora tenha recolhido o valor

de multa eventualmente aPlicada'

Rua Oito de Maio, Jn.o, Centro, Lago dos Rodrigues - MA

no

CNPJ 01.612.541/000 1-33 * Fone (99) 3632- I 350 ,ffi
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10.4. Havendo erro na fatura/nota ffscal, ou ou'ra circunstância que desaprove a liquidação,
a mesma ffcará pendentê e o pagamento sustado, até que a adjudicatária torne as medidas
saneadoras necessárias.

10.5. O atraso no pagamento pela CONTRATANTE no prazo estipulado no subitem 9.1 por
motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato do(s)
serviço(s), as quais, só poderão fazer este medirnte comunicação por escrito e após 90
(noventa) dias consecutivos de atraso da fahrr,r mais antiga.

10.6. 0 não eumprimento pela contratada dos termos preüstos no subitem anterior
suieitará a contratada as sanções previstas na {,ei 14.L33/2021 e neste contrato,

10.7, Nos casos de eventuais atrasos de p,lgamento, desde que a licitante não tenha
concorrido de alguma forma pare tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira deüda pela §ECRETARIA CONTIilATâNTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da f'ancelã, será a seguinte;

EM=lxNxVP

Onde: 
i.:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetlvo

Pagamento;
VP = Valor da parcela e ser paga,

I = Índice de compensação financeira', 0,0001644i assim apurado:

I = [TX] 3651 = (6/1001 3651= 0,00016/*4

TX = Percentual da taxa anual = 6Vo.

10.8. . A compensação financeira prwista nesta condição será incluída em fatura a ser

aprêsentada Posteriormente

11. CúUSI IÁ DÉCIMÂ PRIMEIRA'DÀ EIITIHÇÃO;

11.1. A inexecução total ou parcial do prirsente contrato enseja a sua extiti|âo' com as

consequências contratuais, as previstas em iei e no pJesente contrato'

11.2, Além da aplicação das multas iá previstas, o presente contrato ficará extinto de pleno

direito, independenüãe notincação idUüiitf "í 
exiraiudicial' sem que assista à Contratada

I
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Rua 0ito de Maio, s/n'o, CÊntro'

CNPI 01.61 ?.54 l/0001-33 -
L,ago dos Rodrigues - MA

Rone: (99) 3632-1350
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o direito de reclarnar indenizações relativ*s às despesas decorrentes de encargo§
provenientes da sua execução, ocorrendo quâi$quer infrações às suas cláusulas e condiçÕes

ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do ardgo 137 da Lei no 14.133/Z$ZL.

11,3. O procedimento de extÍnção observará os ditames previstos nos artigos 137 e X38 da
Lei no L4.I3UTOZL.

12. CIÁU§UT.â DÉCIMA §EGUNDA. DAS DI§POSrcOE§ FIT{AI§:

12.1. O CONTRATADO se obrtga a mante4 durante toda a exêcução do
compatibilidade com as obrigações por ele assumidâs, todas as coüdiÉes de
qualificação exigidas nâ contrataçâo,

12,2. Aa CONTRATANTE se reserua o direita de fazer uso de qualquer das prerrogaüvas
dispostas no artigo 104 da Lei no 14.1§/2$fi.

12,3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por

acordo das partes, com as devÍdas iustificatlv:s, no§ casos previstos na Lei.

12.4. A inadimplência do CONTRATâD0 com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsâbilidade por seu Pagamento) nem

poderá onerar o obJeto do contrato ou restringir a regularizaçãa e a execução do(s)

serviço(s),

12.5. 0 contratado, na execução do contrato, sem preiuízo das responsabilidades

contratuais e legais, não poderá subco*tratar partes do contrato. 1 .: .

12.6, A Administraçãô reieitaÉ no todo ou eÍn paÍte; o(s) serviço(s) executado(s) em

desacordo com os tenno§ deste contrato.

12.7, AContratada, na vigênCia do contrato, será a única responsável perante terceiros

puior .ior praticados poriru pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e

indenizações.

13, CúU§ULA DÉCIÊ{Á TERCEIRÂ' DA PUBHCAÇÃ0;

13,1. lncumbirá à CoNTRATANTE providenciar a publicação do e)Creto deste Contrato nâ

Imprensa Oficial, *tO o quintO diaúú do mês seguinte ao de sua assinatura' para ocorrer no

prár, de 20 (vinte) dias daquela data'

QUARTA - DO FOKO:

contrato, em
'habilitação e

\./

rru

14. CúUSULA

Rua Oito de Maio,, s/n.o, CefltrÔ,

CNPJ 01.612.s41 /0001-33 -
Lago dos Rodriguas 'MA
Fone: (99) 3632-1350
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14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lago da Pedra (MÂ), com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seJa, para dirimir quaisQuer questões oriundas do presente
Contrato.

E assim, por estarem de acordo, aJustados e côrrtratâdosr após lido e achado
conforme, as partes a segulr firmam o presentr! Contrato em 03 [três] vias, de igrral teor e
forma, para um só efeito, na prêsença de 0Z fduas],testemunhas abaixo assinadas.

Secretaria Municipal de Edrrcação do Municíprio 6u Lago dos Rodrigues - MA, em 22 de
fevereiro deZAZZ.

lilunlcípta de
Prefeitura Municipal Lago dos Rodrigues

MARIA DO SOCORRO RITIEIRO DA SILVA FROTA

Secretária Municipal de Educação.
CPF: 354.4:33.083-00

Á{Í-jÁ#'§ /ofr"*,
AfIIAYDtrDA SILVA PEREIR^A ó0550298398

CNPJ no 44.4211.550 / 0AAl'7 4
Contratada

\l

Testamunhas:

Nome: C;PF ns

g0

çt{.{t'E*;.} l+* 53

*{{ Enl " 
l&E 

'{dNome:

Lago dos Rodrigues'MA
Fone: (99) 3632-1350

Págins 9/9

Rua Oito de Maio, $n.o, Centro,
CNPJ 01.612.541/0001'33 -



ru10rn2.É;§ MURALDE CONTRATAÇOES PÚBLICAS - SACOP

cot\ÍTRATAçÃO DIRETA

No do processo adminisfatiro/ano 019 12022

Tipo da contrataçáo direta LlclTAÇÂo DISPENSÁVEL ( ART.75,|e ll DALEI 1

Data da publicação de raüfcação da dispensa ou ÉnStZOZ2
inexigibilidade

oo

i.\

Objeto

Item ou lote

Para casos de inexigibilidade que não estejam
especificados no art. 25,l,ll,lll,identificar e justificar a
fundamentação eleitia

Nome da autoridade que autoriau

CPF da autoridade que autoriau

Cargo da autoridade que autoriau

Conüatação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de lavagem de r,eÍculot
para abndero ttfunicípio da São Domíngos do Aaitão - tt'lA

ITEM

LOURIVA LEAÀIDRO DOS SAi.ITOS JUNIOR

27034984387

PreÍeito Mrnicipal

Natureza de despesa

\álor estimado da dospesa

\âlor total da dotação orçamenÉria

Dotação reforçada por créditrrs adicionais

Origem do recurso Íinanceiro

02.02.A4.'122.02.2.002- l/anutAiüdades do Gabinete do Prefeib Ficha 20 CNPJ
01.612.333/000í A4 3390.39.00 - Outros ServTerc - Pessoa JurÍdica
02.03.A4i22.02.2.004 - [vlanut Func da Sec de Adm e Recursos Humanos Ficha ,

CNPJ 01.612.33310001-34 3390.39.00 - Outros ServTerc - Pessoa Jurldica
02.04.04j122.02.2.014 - triilanut. Func. Da Sec de Educação Ficha 101 CNPJ
06.085.13/0001-13 3390.39.00 -Jurídica Outros ServTerc - Pessoa
A2.05.04.122.052.021- ilbnut. Func. Da Sec. De Saúde Ficha 141 CNPJ
1 0.688.835/000 1 -30 3390.39.00 - JurÍd ica Oufos Serv Terc - Pes soa
02.06.04.122.08.2.022- [r4anut. Func. Sec de Assisttincia Social Ficha 157 CNPJ
11 .790,681/000't -55 3390.39.00 - Jurídica Outros ServTerc - Pessoa
02.07.A4.122.02.2.025 - Íribnut. FuncSecde lnfa Estutura Ficha 184 CNPJ
01.612.333/0001-34 3390.39.00 - JurÍdica Outos ServTerc - Pessoa
02.O8.04.122.07.2,033 - lvtanut. Func. SocAgric Ficha 247 CNPJ 01.612.333/0001'
3390.39.00 - Jurídica Outros ServTerc - Pessoa 02.14.18.541.19.2'034 - lribnut Ft

AtivDebsa do ÍrileioArnbiente Ficha 284 CNPJ 01.612.333/0001-34 3390'39.00 -
Jurídica Outros ServTerc- Pessoa

R$ 51.270,000000

R$ 1.998.000,000000

NÃO

TESOURO

Í}ocumentos do Processo de contratagão

Tipo Documento

Parecer jurbico

Ratificaçáo da contratação direta pela autoridade superior

Outros

Outros

MRECERJURÍDEA

AUTOREAÇÃO DA AUTORXDADE COMPETENTE

IERIJ|O DE HOMOLOGAÇÃO

TERIrc DECONIRATO.

DOCUI,GNTOS DEHA BL'TAÇÃO

As3unto

Outros

[16-20/4 l6
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DTSPENSA DE LICITAÇÃO N" o
PROCES§O ADMINISTRATIVO N' 01

CONTRATON" 02u2022

TERMO DE CONTRATO QTIE CELEBRAM
ENTRE §I O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
DO AzDITÃo . MA E A EMPRESA §ILvANo
GONÇALVES SANDES ME, PARA OS FINS QUE
SE ESPECIFICA

Por este instrumento de conhato, de um lado o Município de São Domingos do
Azeitão/lVlA, com sede'administrativa situada à Rod. BR 230, KM2l2, S/N, Centro, São

Domingos do AzeitdolMA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.33310003-34, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, §r, LOURML LEAIIDRO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro,
casado, empresário, portador do CPF no 270.349.843-87, de ora em diante designado

simplesmente 'CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SILVANO GONÇALVES
SANDES-ME, inscdta no CNPJ sob o no 26.607.656/0001-60 sediada à Rua São Raimundo,
Jn, Centro, CEP 65888-000, São Domingos do AzetáolMA, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. SILVANO GONÇALVES SAI§DES,
brasileiro, solteiro, portador(a) da Carteira de Identidade no 0173775420014 SSPA,ÍA e CPF
n" 027917581-78. O CONTRATAIITE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre
si ajustado o presente, conforme autorização da autoridade competente nos autos da Dispensa
de Licitação no 006/2022, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei
n. 14.1.3312021 e alteragões posteriores, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da

teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes

cláusulas e condições:

I. DO I'UNDAMENTO LEGAL

1.1 O presente Contrato decome da'Dispensa de Licitação, nos termos do como fundamento

legal o art. 75, II, da Lei no 14.13312021 e suas posteriores e eventuais alterações, tudo

constante no Processo Administrativo n" 01912022, do qual passa a fazer parte integrante

este Insúumento.

2. DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para
prestação de seruiço de lavagem de veÍculos, para atender o MunicÍpio de Silo Domingos
do Azeitão - MA.
2.2 Consubstanciam o objeto, a lavagem dos seguintes veículos e maquinários abaixo:
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ITEM VEÍCULOS TIPODE
vrÍcur,o

QUANTIDADE
DE CARROS

\u"§4rgq
Dtr;"---

LAVAGEM
ANUAL

VALOR
UNIT.

TOTAL DO
CONTRÁTO

I
CAMINHÃO BASCULANTE

IVECO (CACAMBA) ceumHÃo I 6 R$180,00 R$1.080,00

2 ONIBUS VW NEOBUS ôNrsus I 24 R$160,00 RS3.840,00

3 ôNreus vw ôNrnus I u RSt60,00 RS3.840,00

4
ONIBUS

MARCOPOLO/VOLARE ôNrsus I 24 R$160,00 R$3.840,00

5 PATROL XCMG/CR I8O3BR MAQUINA I 6 R$200,00 R$1.200,00
6 PATROL CASE MAQUINA I 6 R$200,00 R$1.200,00

7 TRATORNEW HOLAND MAQUINA I 6 RI§170,00 R$1.020,00

8 TRATOR NEW HOLAND MAQUINA I 6 R$170,00 R$1.020,00

TRATOR NEW HOLAND MAQUINA I 6 R$170,00 R$1.020,00

RETRO ESCAVADEIRA JCB MAQUINA I 6 R$170,00 R$1.020,00

lt AMBULANCIA SPRINTER -
MERCENDES.BENZ VAN I 48 R$85,00 R$4.080,00

t2
AMBULANCIA MONTANA.

CHEVROLET CAMINHONETE I 48 R§85,00 RS4.080,00

t3
AMBULANCIA MASTER

runcÃo - RENAULT VAN I 48 Rt$85,00 R$4.080,00

t4 CITROEN/AIRCROSS AUTOMOVEL I 36 R$45,00 R$1.620,00

t5 HONDA BROS MOTO I 6 R$15,00

l6 Caminhâo pipa cevmHÃo I 6 R$170,00

RSgo,00

RSt.020,00

t7
Pick - Up Cabine dupla, tração

4x4
CAMINHONETE I t2 RS70,00 R$840,00

t8 Automóvel tipo passeio com
capacidade oara 05 passaseiros AUTOMOVEL 7 r68 R$50,00 R$8.400,00

r9
Caminhão toco tipo carroceria

aberta tipo 3/4 motor turbo
CAMINHÃO 2 12 R$t80,00 R$2.160,00

Caminhão caçamba trucada
capacidade mínima de l2ll4 CAMINHÃO 1 6 RS180,00 R$1.080,00

Caminhão toco, motor 4 cilindros
a diesel. tiDo carroceria aberta

CAMINHÃO I 6 R$180,00 R§1.080,00

22
Cam i nhão basculante (caçamba)

com operador
CAMINHÃO I 6 R$180,00 R$1.080,00

23
Veiculo tipo van utilitrírio, com

capacidade mÍnima l6
passageiros

VAN I 4 R$75,00 R$300,00

24
Veículo tipo minivan utilitário,

com oapacidade mínima para 07
oassageiros

VAN I 4 RS60,00 R$240,00

25
Escavadeira hidrául ica, com

esteira í200 kw)- movida a diesel
MAQUINA I 6 R$170,00 R$1.020,00

MAQUINA I26
Pá Carregadeira sobre pneus,

volume rnínimo de caçarnba de
1,9m3 (l l3 kw)

6 R$t70,00 R$1.020,00

2
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fAnÁCnafO [fmCO - Fica fazendo parte deste contrato,
transcrição, o Termo de Referência/Projeto Básico do Processo de Dispensa no 0l
CPL e a proposta comercial apresentada.

3. DOS CRTTERTOS DE ACEITAÇÃO DO SERVrÇO

3.1 O prazo cle execução da lavagem será imediatamente a contar da assinatura do contato
ou da Ordem de Serviços a ser realizado nos serviços do MunicÍpio no mesmo horário de
funcionamento das Secretarias Municipais.
3.2 Os serviços serão recebidos imediatam'ente pelo responsável das lavagens dos veículos,
e terá o acompaúamento e fiscalização deste contrato, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especiftcações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparados no
imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

3.4 Na hipótese de a verificaçdo a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

3.5 O recebimento provisório ou deÍinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.6 A CONTRATADA assurnirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os

serviços e equipamentos necessários para a prestação dos serviços objeto deste Termo.

4. DO PRAZO DE yrcÊNCrA E EXECUÇÃO

4.1 A vigência do Contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de

assinatura de termo de contrato, ou da ordem de servigo, podendo, no interesse da

administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto no aftigo
707, da Lei | 4.133 12021.

4.2 O prazo total para execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da

emissão da Ordem de Serviços, emitida por este, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessíveis períodos conforme preceitua nos artigos 106 e 107 ambos da Lei 14.13312021.

4.3 A Administragão reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos cursos e formas previstas nos Art, 137 a 139 da Lei 14.13312021.

4.4 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de um
Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das

pendências.

5. DO VALORCONTRATUAL

5.1 Atribui-se ao presente conmto o valor total de R$ 51.270100 (cinquenta e hum mil
duzentos e setenta reais), que serão pagas mediante arealizaçáo de cadaserviço.

3

o
l)

§ i,
J>r
o

-o
N



P

D

c\ A I

E

FEIFSITUÊÂ õ f,
I
§

.br
otÍ

§T
coM

5.2 No valor acima estão incluÍdas todas as despesas e
deconentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

6.1 O pagarnento será efetuado, mensalmente, por meio de transfeÉncia eletrônica, em
conta corente ou através de ordem bancária, em conta corrente da CONTRATADA, após
aferição dos respectivos serviços pela fiscalização designada pela Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/lttÍA, no prazo de até l0 (dez) dias, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, depois de efetuadas todas as conferências;
6.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao'SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletr6nicos oÍiciais ou à
documentação mencionada no 68 da Lei no 14.133, de 2021, ou através do enüo da
documentagão pelo Contratado. Assim, antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
Termo de Referência-

6.2.01 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa no 3, de 26
de abril de 2018.

6.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

confiatação, ou, aind4 circunstância que impeça a liquidação da despesa, colno, por exemplo,
obrigação Íinanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplênci4 o

pagamento Íicará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularizagão da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constff como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.5 Constatando-se a situagão de irregularidade da conhatada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo ptazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por ignal
perÍodo, a critério da contratante.

6.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratacl4 bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, paÍa
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.

6.7 Persistindo a inegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

contratada a ampla defesa.

6.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados nomralmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contatada não regularize sua situação.

4
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6.8.01 SeÉ rescindido o contrato em execução com a por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse p{rblico de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mráxima autoridade da
contratante.

6.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributíria prevista na legislação
aplicável.

6.9.01 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos tennos da Lei
Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributrária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento ttibutário favorecido previsto na rreferida Lei Complementar.

6.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contatada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a ta:<a de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte formula:

EM=NxVpx(I/365)onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atlaso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anualacumulado (ndice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE/100

7. DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATAT\TE

7.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempeúar os

serviços, por meio das Secretarias, dentro das normas do Contrato.

7.2 Requisitar os serviços contratados e planejar as prestações evenhrais

7.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, assegurando-se, de forma
prcventiva e con'etiva, da prestação dos serviços.

7.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
7.5 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a Íinalidade de veriÍicar a prestação

dos serviços e o atendimento das exigências contatuais.
7.6 Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execugão

do serviço.

7.7 Realizar, através do Fiscal de Contrato, os conholes de demanda de utilização dos

serviços, devendo tais registros constarem em documentos específicos, atualizados

mensalmente e integrados nos autos do processo de pagamento

7.8 Efetuar o pagamento a CONTRATADA pelos servigos prestados, nas condições e

preços pactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatr.ra" devidamente atestadq depois de constatado o

cunrprimento de todas as formalidades e exigências contatuais.

7.9 Proceder as advertências, multas e demais comunicações legais pelo descqmprimento

das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
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8. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

8.1 Executar as atividades em conformidade com o

Referência com os mais elevados padrões de competência,
Termo de

profissional e ética;
8.2 Executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
estabelecidas neste instrumento ;

8.3 Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, disponibilizando seus

cunÍculos, e cumprir com as obrigações trabalhistas, devendo todos os profissionais de nível
superior ter registro nos respectivos órgãos de classe;
8.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou
orientações se obriga a atender prontamente;

8.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do
contrato a ser Íirmado;
8.6 Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da contratante;

8.7 Submeter-se às nonnas e condições baixadas pela contratante, quanto ao

comportamento, discrigão e uúanidade na relação interpessoal;
8.8 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos;

8.9 Cumprir rigorosamente as cláusulas e condições ora estabelecidas

8.10 Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência;
8.11 Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contrate, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocormÍn;
8.12 Comunicar ao CONTRATANTE os evenhrais casos fornritos ou de forga maior, dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação.

8.13 Responderáo de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos sérvios
prestados;

8.14 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizerem
necessiírios na execução dos serviços, até o limite de 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;

8.15 Responsabilizar-se por todas as ta(as e despesas intrÍnsecas da prestação do serviço,

sejarn de ordem administrativa ou de ordem trabalhista com pessoal de sua contratagão

necessária à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à legislação

trabalhista e as despesas com locomoção, hospedagem e alimentação;

8.16 Atender prontamente as requisições da CONTRATANTE para prestação dos serviços

de assessoria e consultoria, descritas neste Termo de Referência;

8,17 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitagão e qualificação exigidas neste Terrro de

Referência;

8.18 Declarar-se ciente de que na violação das obrigações assumidas nos termos do presente

contrato, responsabilizapse-á civil e climinalmente por seus atos e omissões e pelas perdas e

danos a que lhe der causa sem prejuízo das multas e demais sangões estabelecidas neste

instrumento.
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8.19 Acatar as orientações da Secretaria Municipal de Educação,

e irreshita fiscalização, prestando os esclarecimentbs solicitados e
formuladas;

reclamações

As eventuais consultas fonnuladas por servidores municipais, objetivando elucidar dúüdas,
poderá ser efetuada informalmente via telefone ou pessoalmente, ou através e-mails, ou
comespondência durante o expediente normal de funcionamento da Prefeifura, sem limite de
quantidade.

9. CONTROLE E Fr§CALTZAç,'IO DA E)(ECUÇÃO

9.1 Nos termos do aú. 117 da Lei no 1,4.133,de2021, será designado representante para

acompaúar e fiscalizar os serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularizaçdo de falhas ou
defeitos observados.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, lra oconência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art.120 da Lei no 14.133, de2021.
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionár'ios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularizaçâo

das falhas ou defeitos observados e éncamiúando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

10. DAS ALTERAÇÕES

10.1 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei no 14.13312021,

com a apresentagão das devidasjustificativas.

11. DAS rNFRAÇÔES E SANÇÔES ADMINISTRATMS

l1.l Pela inexecução total ou parcial deste Contato, o CONTRATAI.ITE poderá aplicar à

CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada" as

penalidades previstas no art. 155 a 163 da Lei no L4.13312021.

11.1.01 Em caso de aplicação de multas, será calculada na forma do edital ou do

contrato, não poderá ser inferior aO,SYo (cinco décimos por cento) nem superior a30o/o

(trinta por cento) do valor do conhato licitado ou celebrado com contratação direta e

será aplicada ao responúvel por qualquer das infrações administrativas previstas no art.

155 da Lei no 14.13312021.

1 1.1.02 As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de

força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo

CONTRATANTE.
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11.1.03 As multas apücadas serão descontadas de

cobradas j udicialmente.

12. DA DOTAÇÃO E RECURSOS

l2.l Os recursos Íinanceiros para cobertura dos valores ora contratados provem da seguinte
dotação orçamentária:

02.02.04.122.02.2.002 - Manut Atividades do Gabinete do Prefeito

Ficha 20 CNPJ 01.612.33310001-34

3390.39.00 - Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica

02.03.04.122.02.2.004 - Manut Func da Sec de Adm e Recursos Humanos
Ficha45 CNPJ 01.612.33310001-34

3390.39.00 - Outros Serv Terc - Pessoa JurÍdica

02.04.04.122.02.2.014 - Manut. Func. Da Sec de Educação

Ficha 101 CNPJ 06.085.13/0001-13

3390.39.00 -JurÍdica Ouhos Serv Terc - Pessoa

02.05.04.122.05.2.021- Manut. Func. Da Sec. De Saúde

Ficha 141 CNPJ 10.688.835/0001-30

3390.39.00 - Jurídica Outros Serv Terc - Pessoa

02.06.04.122.08.2.022 - Manut. Func. Sec de Assistência Social

Ficha 157 CNPJ 11.790.681/0001-55

3390.39.00 - Jurídica Outros Serv Terc - Pessoa

02.07.04.122.02.2.025 - Manut. Func Sec de Irúa Estnttura

Ficha 184 CNPJ 01.612.33310001-34

3390.39.00 - Jurídica Outros Serv Terc - Pessoa

02.08.04.122.07 .2.033 - Manut. Func. Sec Agric
Ficha247 CNPJ 01.612.33310001-34

3390.39.00 - Jurídica Outros Serv Terc - Pessoa

02.14.18.541.19.2.034 - Manut Func Ativ Defesa do Meio Ambiente

Ficha 284 CNPJ 01.612.33310001-34

3390.39.00 - .Iurídica Ouüos Serv Terc - Pessoa

13. DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LTCITAÇÃO

13.1 A contratação fundamentada nos pressupostos do art. 75,I1, da Lei no 14.133, de lo de

abril de 2021.

8



PAT

D§

sÃd 'E§EITUTA 
DI Ç

^A,ffiffi
§
oü

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1 Não será admitida a subcontatação do objeto licitatório.

15. DO RECEBTMENTO DOS SERVIÇOS

l5.l O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 140, I, "a" e "b'da
Lei no 1,4.13312021.

16. DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do AzeitãoÀ44, para dirimir quaisquer

dúvidas porventura oriundas deste Termo de Referência.

16.2 E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente, firmando-o
em vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemuúas abaixo assinadas.

São Domingos do AzeitãoÀ{A, 14 de maÍço de2022.

CV

Município de São do Azeitão - MA
LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JT'NIOR

PREFEITO

o

SILVANO GONÇALVES §ANDES-ME
CNPJ: 26.607 .656/000 1 -60
Silvano Gonçalves §andes

CPF: 027.917.581-7E
Representante Legal

TESTEMTINHAS

C-i;^:^
Nome
cPF. O28- 585. o33 - o +

Nome

9

cPF.Mg[l,r!* -oa
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No do processo adminisüatiro/ano

Tipo da contratação direta

Data da publicação de ratificação da disponsa ou

ineÍgibilidade

Objeto

Item ou lote

Para casos de inexigibilidade que nâo estejam
especificados no art 25,l,ll,lll,identificar e justificar a
fundamentação eleita

Nome da autoridade que autoriau

GPF da autoridade que autoriau

Cargo da autoridade que auücriau

Natureza de despesa

MURAL DE CONTRATAÇÓES PÚBLICAS . SACOP

026 t2022

L rctTAçÃo D EPEN SADA{ART.1 7 DA LEI

19tO1t2022

\âlor estimado da desPesa

\âlor total da dotação orçamentária

Dotação reforçada por créditos adicionais

Origem do recurso financeiro

ooNTRATAÇÃO O e PESSOA FÍS ICA PARA A PRESTAçÃO D E SERVIÇOS D E

LAVAGEM DE VEÍCU LOS, DE INTERESSE DA PREFEITU RA MU N IC IPAL DE CAJAT

ITEM

Í\AARINALDA PEDROSA CAVALCAI\,ITE [4ENDES FERREIRA

04307329376

CHEFE DE CaABINETE

Fonte de Recursos: TESOURO MUNICIPAL Poder:02 Prefeitrra trlgnicipal. Órgâo:

02.05 Secretaria tvtunicipal de Administração e Planejamenb, Unidade: 02.05.01

Secretaria l,Iunlclpal de Adminisüação e Planejamento, Funclonal Programáüca:

04.122.0003.2017.0000 lribnutenção e Funcionamento da Unidade Adminisfatin,
Categoria Econômica: 3.3.90.3ô.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica

Fonte de Recursos: TESOURO MUNICIPAL Poder:02 Prefeitrra lrÂrnicipal Órgão:

02.07 Secretaria Municipal de Asslstêncla Social Unldade:02.07.01 Secretaria

Municipalde Êssistência Social Funclonal Programáüca:08.122.0003.2019.0000
Ír/anutençâo e funcionamento da Unidade Administrativa Categoria EconÔmica:

3.3.90.36.00 Outos Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recursos: M[

Poder:02 Prefeitura lrÂtnicipal, Órgão:02.06 Secretaria ÍrÂrnicipal de Educação'

unidade: 02.06.01 Secretaria Municipal de Educaçpo, Funcional Programáüca:

12.122.0A03.2018.0000 lVlanutenção ê Funcionamento da Unidade Administraüw,

Categoria Econômica:3.3,90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ftsica

Fontã de Recursos: FUS Poder: 02 Prebihrra Mrnicipal, Órgão: 02.08 Secretaria

Municipal de Saúde, Unidade:02.08.01 Secretaria Municipal de Saúde, Funcional

Programática: 10.122.0003.2020.0000 Ír/anutenção e funcionamento da Unidade

Administraüw, Categoria Econômica:3,3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros-

Pessoa ÍÍsica

R$ 17.182,500000

R$ 17.'t82,500000

NÂO

OUTRO - FU S/MD E/TESOU RO MU N lC IPAL/TESOU RO tvx.J N lC IPAL

tlocumênlos do Procseso de Contratação

Outros

Outros

Parecer ju16ico

Outros

AUTORSAçÃo N 04.2022- SEC. DESAÚDE

AUTORZAçÃO N 05.2022 - SEC. DE ADM. E Pi-ANE AMENTO

MRECERJURDEO

PORTARTA If 05.2022 - PREGOERO EEQUFEDEAPOO

PROPOSTA DE PREPS. LUU CARLOS ANDRADE

A6§untoTipo Documênlo

l

Outros

l9
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J>rRIVELINO MONTEIRO DE SOUSA

cPF Ns 008.309.553-56
Rua Grande §/n - Centro
SUCUPIRA DO RIACHÃO - UE

À
PREFEITT'RA MI'NICÍPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

Eu Rivelino Mofreirro de Sorsa, CPF N" 008.309.553-56, residente e
domiciliado na Rua Grande s/n, Centro - Sucupira do Riachão - MA, CEp N" 65.668-
000, em resposta a solicitaçao do setor, encaminho, cotação de preço paralavagem dos
veíctlos do Município e/ou a disposição.

corAÇÃo DE PREÇO

)
F
tlJ

{
ll
.>.

à
o\)

NO DESCRIÇÃO DO§ SERVIÇOS QUANT UNID vL.
TJNITARIO

VL. TOTÁ,L

I

LAVAGEM (CARR'O PEQUENO -
TIPO PASSEIO) é realizada na parte
interna e externa do veículo. Secage,ln
com flanela limpa e conservada.

01 UNID RS 28,00 R$ 28.,00

2

LAVAGEM (CARRO MÉDrO -
TIPIO: CAMINHONETE E
AMBULÂNCIA) é realizada na parte
interna e externa do veículo. Secagern
com flanela limpa e conservada.

01 UNID RS 35,00 R$ 35.,00

3

LAVAGEM 0VIICRGÔNTBUS) é
realu;adana parte interna e externa do
veioulo. Secagem com flanela limpa e
conservada.

01 UNID Rs 79,00 RS 78.00

4

LAVAGEM (ÔNTBUS GRANDE) e
rcalizada na parte interna e externa do
veículo. Secagem com flanela limpa. e
consavada.

01 UNID Rs 88,00 Rl§ 88,00

íí



RIVETINO MONTEIRO DE SOUSA
cPF Ns 008.309.553-56
Rua Grande S/n - Centro
SUCUPIRA DO RIACHÃO - UA

1.2 Yalidade da Prroposta: 30 (tÍinta) dias.

Sucupira do Riachão - MA, 28 de outubro de 2022

Rivelino Monteiro de Sousa
cPF N'008.309.553-56

AP
t
L

:) àF ou

{
F

DE

5

LAVAGEM (CAÇAMBA) é realizada
na parte interna e externa do veículo.
Secagem com flanela limpa e
conservada.

0l UNID Rs 150,00 RS 1í),00

6

LAVAGE,M
(RETROESCAVADEIRA) é realizada
na parte interna e extema do veículo.
Secagern com flanela limpa e
conservada

01 UNID R$ 140,00 RS 140,00

7

LAVAGEM (PATROL) é realizada na
parte interna e sxterna do veículo.
Secagem com flanela limpa e
conservada.

0l UNID RS 180,00 RII 180,00

I
LAVAGEM (Prl CAnnEGADE TRA)
é realuada na ptrte interna e e;rterna do
veículo. Secagem com flanela limpa e
conservada.

01 UNID Rs 160,00 RS 160,00

09

LAVAGEM (CAMTLHÃO r'.400) é
realizada na parte interna e externa do
veículo. Secagem com flanela limpa e

conservada

01 t]NTD Rs 90,00 R$ 90,00

TOTAL RS XXXXX
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Autorização. Contratação de
prestaçâo de serviços de
lavagem de veículos.

AI/IORITZO ao setor de Licitação a efetuar os procedimentos
necessários para contratação de prestação de senriços de lavagem de
veículos, conforme solicitaçáo e especificaçã.o do Estudo Técnico
Preliminar, pesquisa de preços, apresentado pela secretária Municipat
de Infraestrutura.

Encaminhem-se os presentes autos ao setor de Licitações
para proceder ao necessário registro, autuação, verificação de dotaçáo
orçamentária e demais procedimentos necessários.

GABIIÍETE DO PREFEITO MUIUCIPAL DE SUCT'PIRA DO
E§TADO DO UARÂIIHÃO, EM 28 DE OTIrITBRO DE 20/22.

?
RODRIGUES AZEVEDO

Prcfelto Munlclpal

Ruâ São ilosé, Nc 479, Centro - cEp: 65668-000 - cNpar: 0L.6L2,33a/oooL-67
Fone,/fax: (99) 3553-1098/1019

Il 6 ril. nuafailrrmcranniraáarir alaalãanoil aa-
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Em Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, aos 31 (trinta e um) dias

de outubro de 2a22, na sala de Licitagões eu, IosE WARLEN BARBoSA DA slLVA,

no exercício da função de Agente de Contratação, registro e autuo a solicitação de

abertura de processo de contratação de prestação de serviços de lavagem de

veículo, autorizada pela autoridade competente, na seguinte conformidade:

PROCESSO Ns 428.418 /2022.

NATUREZA: Prestação de Serviços.

EXERCÍCIO: 2022;

SOLICITANTE: secretária Municipal de Administração Geral.

Para constar,lavro e assino o presente termo.

BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação

Rua São Jósé, No 479, Centro - CEp: 65669-000 - CNPJ: OL.612.338/O0OL_67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

t 6.; l. r,ôt-;),. m. --..ni--,t^;ô-t â^/âffi ôir -^Ê
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Memorando Interno

Ao Setor Contábil do Executivo Municipal
Nesta

Prezada Senhora Contadora,

Ao Setor Conúbil da Prefeitura, para informar sobre a existêncla de

dotação orçamentárla para procedermos à contratâção de prestação de servlços de

lavagem de veículos oficiais efou a disposição da Prefeitura do Município de

Sucupira do Riachão/MA, nos termos da solicitação da Secretáría Municipal de

Administração Geral.

SALA DE IICITAçôE§ DO MUNICÍPIO Og SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO
MARANHÂO, EM 31 DE OUTUBRO DEaOzZ,

WARLEN BARBOSA DA
Agente de ConEatação

Rua São Josê, Nc 479, centró - cEp: 65658-000 - cNpJ: oL.6L2.fie/oOOL-6'7
Fone,/fax: (99) 3553-1098/1019

E mhil, -E0aià.Êr.s ^Enir-.t^,ic -t n^rât-n-it .ôE



.l f

POrO

lfenorandro/CT

Ao Senhor
üOSE T'IARI.EN BâRBOSA DÀ SILVA
Agente de Contratação
Nesta

Em atenÇão à consulta formulada por
existência de dotação orçamentâ.rLa destinada
prestaÇão de serviços de lavagem de velculos,
seguinte enquadramento técnico:

01 de novembro de 2022.

esta CPL sobre a
a contratação de
venho informar o

Devolvam-se os presentes autos à Comissão Permanente de
LicitaÇão - CPL.

Atenciosamente,

Wr@
Kayla r'roniU ;;;;; ;;;;;;

Assessora Contábil-

04.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.
14.01 _ FUNDEB.
15.01 - EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

04.L22.0002 .2.0L3.0000 - ManutenÇão e Funcionamento da Secretaria Mun.
de Âdministração Geral.
L2.36L.0007.2081,.0000 - ManutenÇão e Euncionamento do Ensino
Eundamentat 308.
LO,L22.0002.2089,0000 - ManutenÇão e Funcionamento do Fundo Municipal
de Saúde.
3.3.90,36.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa EÍsica.

Rua São José, N" 479, Centro - CEp: 65668-000 - cNp.I: 0]-.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

t m6il. âÍJ-ih.--G-.r.âi,ô,1ô;ôôLô^/âmn:l âôm



, Na qualidade de ordenador da despesa, em cumprimento ao Art.
16 da LRF, DECLARO que o presente gasto dispÕe de suÍiciente dotaçáo e de
Íirme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às
orientaçôes do plano pluflanual e da lei de diretrizes orçamentáriac.

Sucupira do Riachâo - MA, 01 de novembro de 2A22,

C^-
KLEVI,A LIMA DE SOUSA

Secrçtárla Mun. dc Admlnlrtração Gersl
PortaÍ{Ê to @5l2O2l

Rua Sâô José, No 479t eengto - cEp: 65668-000 - cNplT: oL.6L2.33a/ooaL-6'.
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E m âil. -afaift rman onhiF.,f 
^!i6âh.ô6\m ait .ôh
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
pRocEsso ADMINISTRATIVO No 428.41 812022

AVISO DE DISPENSA no O3il2OZ2
COM BASE NO ART. No 75, INCISO ll da Lei Federal no t4.t33|ZOZ1

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 municípal 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 apresentarem 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: 08/1112022às I7:00h

A*-lposta 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 horário 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 serta
feira.

Sucupíra do Riachão- MA,03 de novembro de2022

I
I

,i

DA SILVA
Agente de contratação

Rna São José, No 479, Centro - CEP: 6566E400 - CNPJ: 01.612.3381W)147
Fone/fax (99) 3553- I 098/10 19

E-mail: prcfeiturrsucupiredoriachao@gmeil.cor
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DTSPENSA rlE LrCmAÇÃO N" 03712022
COM BASE NO ART. No 75,INCISO II da Lei l4J3FinAZt

O MUNICÍpIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃOÂUA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNpJ n"
01.612.33810001-67, com sede na Rua São José, No 479, Cenfio, Sucupira do RiachãoÀrtA - CEP - 65668-000, por
intermédio do Departamento dç Licitação, torna públi@ que, realinráChamada Pública, com criterio de julgalnento
MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos Artigo N" 75, inciso II da Lei 74.13312021, e as exigências estabelecidas
neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir deflrnidos, objetivando obter a melhor proposta,
observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO
DA PROFOSTAS E DOCUMEIITTACÃO:

DIA 08/1112022,45 17:00 HORAS

REFERENCIAS DE HORÁRIO: HORARIO DE BRASÍLIA-DF
F- )EREÇO ELETRÔNrCO PARA ENVIO
Dr<TPROPOSTAS E DOCT,IMENTAÇÃO:

cplpms@gmailcom

LINKDO EDITÂL: https://sucupiradoriachao.rna. sov.br

1.0 -DOOBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica Contratação de prestação de serviços de lavegem de veículos
oficiais e/ou a dbposição de Prcfeiturs do Município de §ueupira do RiechãoltVIA.

1.2 CompõeÍn este Edital, além das condições específicas, os seguintes docume,ntos:

.1 - ÀNEXO I - Especificação do objeto;

.2 AIYEXO II - Minuta de Carta Contrdo.

2.0 - DOS RECT.JRSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2l. As despesas decorrentes desta contrataçõo estâo programadas e,rr dotaçâo orçmentfuia própria, prcvista no
r;arnento do Poder Executivq para exercício de2022, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Adminisüação Geral.
Projeto/Aúivid adez 04 .122.0002.20L3 .0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administação Geral.

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educaçâo.
Proieto/Ativideile: 12.122.0002.2017.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação.

Unidade Orçamentária: 07.0I - Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2037.0000 - Manut€Nrçâo e FuncionameÍlto da Secrearia de Infraestrutura.

Unidade Orçamentária: 14.01 - FUNDEB.
Projeto/Atividdlez 12.365.0007.2085.0000 - Manutenção e Frmcionamento do Ensino lnfmtil 30olo.

Unidade Orçamentríria: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde-FMS.
Projeto/Aúividade: 10.122.0002.2089.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde.
Nsturczs de Dcspesa:
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

t.2
1.2

-CNPJ:
Fone/fax (99) 3553- I 098/10 19

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

Rua
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3.O.DO VALORESTIMADO:

2'2'L 'O valor global máximo estimado ptra futura contratação será de R$ 49.64s,00 (quarenta e noye
§cisccntos e quânetrta e citrco rçai§).

4.0 - PERÍODO PARA ENTVIO DA I}OCUTIENTAÇÃO DE
HABILITAcÃo E PRoPo§TA DEPRECo/CoTACÀôi

4 ''" A presente CEAMADA PITBLICA ficará ABERTA PoR uM PEnÍo»o DE 03 6nÊsy DrAs úTErs, a partir da datada diwlgaçâo no sitg e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: cplpmsrpgmail.com"
preferencialmente fazendo referência a DIspENsA.
4.1.2 Limite para Apresentaçâo da proposta de preços: osfllnD2zas l7:00h

4.2

4'2'1' Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartjío CNPJ ou prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Físicq

4'2'2 Conhato Social ern vigor (Consoüdado), deüdamente registrado, em s€ fratando de sociedades comerciais;
exigindo-sg no caso de sociedade por ações, docume,ntos de eleiçâo de seus administradores; Estatuto Social
devidamente regishado aoompanhdo a úItima ata de eleiçâo de seus dirigentes devidamente registrados êr,, se
tratando de sociedades civis com ou serr fins lucrativos.Qumdo se tratar de empresa pública será aprese,ntado
ópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microernpreendedor Individual - MEI;
4 ' 2 .3 Reguluidade paÍa com a Faze,nda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União;
4.2.4 Certidão Regularidadejunto à §ecretmia de Estado da Faze,nda pública Esadual;
4.2.5 Documentos pessoais (RG ou trU);
4.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
ô 'r-.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
àá.8 Certidão Negativa de Débitos Municipais.fgh

4.3 Prnlmrtp de Prrco/CoÍscío:

4.3.L A Proposta de preço dwerá ser apresentada conforme Anexo(I).
4,,.2 As propostas de preço que não estiverern em consonância com as exigênciasdeste Edital serão
desconsideradas julgando- se pela dosclassificação.
4.3.3 Os preços ofertados não poderão exced€r os valores unitrárioq constantesnesteEdital.Deve,ndoobedecqao
valor estipulado pela administraçâo.

5.0 - DO PAGAMENTO:

5. 1. o pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor
competentÊ, nos tqmos da LeiFederal no 14.133/Z0Zl-

5.2. Para rcabzaçâo dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter aregularidadefiscal
durante processo de húilitação;

479, Cenho -Rua Sâo

Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 I 9
E-mail: prefeiturasucupiredoriachao@gmail.com
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6.0 - DAS DISPOSIÇÔES GERATS:

6.I'. Poderá o Municipio revogar o prÊsente Edital da Chamada Pública, no todo ouem paÍte, por conve,lri&rcia
administrativa e irt€ress€ púhlico, decorrente defato zuperveniente, devidamentejustificado.
6-2. O Município devení anular o preseNrte Edital da Chamada Pública no todo óue,m parte, sempre que acontecer
ilegalidade, de oficio ou porprovocação.
6. 3. A anulação do procedimento de Chamada Públicq não gera direito àindenização, ressalvada o disposto no
panágrafo único do er:a.7l da Lei Federal n" t4.133121.
6.4. Após a fase de classificagão das propostas, nâo cabe desist&rcia da mesmasalvo pormotivo justo decorrente de
fato superneniente e aceitopelo Município.

poro o

DA

.i)

Agenúe de Conúretação

Rua São José, No 479, Centro - CEP: - CNPJ: 0 1.612.338/0m1 67
Fone/far (99) 3553- I 098/10 19

E-mail: prrcfeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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AT\IEXO I

Dispensa de Licitaçiot 03712022
Processo Administrativo: 428.41812022

Objeto: Contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos oÍiciais e/ou a disposição da prefeitura
do Município de Sucupira do RiachãoltVlA

N' DESCRTÇÃO IXIS §ERVIÇO§ QUÁ.NT UNID MÉDIA T(}TÂL

Y

LAVAGEM (CARRO PEQUENO - TrPO
PA§SEIO) érealizaüna paÍte interna e externa do
veiculo, retirando toda a sujeira observada na pintur4
utilizando-se xarnpu neufio e biodegradrável, incluindo a
passq8gm n8s €ntre portas, para-choques, pn€[§, aÍos,
telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados.
Secagem com flanela limpa e conservada.

150 UNID RS 43,67 R$ 6.550,00

2

LAVAGEM (CARRO nnÉOrO - TrPo:
CAMINHONETE E AMBULÂNCIA) é realizada na
parte interna e exüema do veiculo, retirando toda a
sujeira observada na pintur4 utilizan6s-rc xarnpu
neuto 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 UNID Rs 58,17 R$ 5.23í00

J
para-choques, pneus, a-ros, telag faróis, atingindo todos
os pmtos desejados. Secagenn com flanela limpa e
conservada.

VAGEM
veiculo,

pinfura,

LÂ rerdruadae na pffte
eintema doextema retirando ?;ttoda suJerra

naobservada uülizando-se neutro exampu
aincluindo nasbiodegradável, entrepí§sagem portas, 80 UNID R$ 85,67 R$ 6.853"33

4

LAVAGEM 1ÔXfnUS GRAI\DE) e realizada na paÍre
inte,rna e externa do veículo, retirando toda a sujeira
observada na pintur4 utilizando-se xampu reutro e
biodegradrivel, incluindo a passâgern nas €ntre portas,
para-choques, pneus, arog telas, flaróis, atingindo todos
os pontos desejados. Secagem com flanel2limpa. e
çonservada.

100 UNID RS 112,67 R$ 1r.266ó7

5

LAVÂGEM (CAÇAMBA) é realizada na parte interna
e extema do veículo, retirando toda a zujeira observada
na pintru4 utilizando-se xampu neuko e biodegraúâvel,
incluindo a passâgem nas entre portas, para-choqueq
pneus, aÍos, telas, Iiaróis, atingindo todos os pontos
desejados. §ecagern com flanela ç conservada.

24 UNID RS 155,00 R$ 3.720,00

.,b

-CEP:656,684CX)
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l0l 9

E-mail: prefeiturasucupiredoriachao@gmeil.com

Rua São 47
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LAVAGEM (RETROE§CAVADEIRA) é rcatizada
naporto intuna e oxtçma do veiculo, retirando toda a
sujeira observada na pinttua, uülizando-se xampu
neutro e biodegradrível, incluindo a passagem nas erfre
portas, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os
pontos desejados. Secagem com flanela limpa e
conservada.

30

\_fry

LTNID

í:+Y

Rs 148,33 R§ 4.450,00

7

LAVAGEM (PATROL) êrcalizadanaparte intema e
exterÍra do veiculo, retirando toda a suLjeira observada na
pintura utilizando-se xampu neutro e biodegradável,
incluindo a passagem nas e,ntre portas pnsus, aros,
telas, faróisb atingindo todos os pontos desejados.
Secagem com flanela limpa e conservada.

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

E

LAVAGEM (pri CARREGADETRA) é
parte interna e externa do veiculo, retirando toda a
sujeira observada na pintur4 utilizando-se xampu
n€utro e biodcgradrável, incluindo apassâg€m nas eNrtre
portas, pneuü aros, telas, faróis, atingindo todos os
pontos desejados. Secageur com flanela limpa e
conservada.

realizadana

30 UNID RS 155,00 R§4.6§0,00

10

LAVAGEM (CAwIII,HÃO f400) é rcaltzadana parte
interna e externa do vçiculo, retirando toda a sujeira
observada na pintur4 utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, incluindo a passageÍn nas entre portas,
pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos
desejados. Secagem com flanela limpa e conservada.

20 LINID Rs 140,00 R§ 2.800,00

TOTAL RtE 49.6{5,00

Sucupira do Riachão - MA, xx / 11 12022

CNPJ/CPF

65668-0m - CNPJ: 01.61 2.338/000 l{7
Fone/fax (99) 3553- I 098/10 19

E-mail: prefeiturasucupiredoriachao@gmeit.com

Rua
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t YAGEi, (CÁnnO PBQI *r.ÍPO PASSEIOI é raâlEãd.

m pãrtc if,tlrna ê GxtcÍE do riculo, rclír.ndo tode â
suFirr obseryrdr m pintuÍe, úillãtdo* rarrFu rutÍo.
biodegradávcl, lncluindo. pastlrn mr súc port r,
prÍâ{lÉqoes, pmr, âÍ6, êhs, hr(Í3, âüngindo todc o
pontG deFds. Sêegm m íanela limpa c
dEryadr.

uvA6Êr,t (c nfio MÉDlo - ÍtPo: cl}ltilHdffi E

ÂilfUUICn) é íÉliada n. p.Íb int Ím e stêÍn. do
vclcu§ retirando todr á iuFlÍa úrsvada na ÍinhJrâ.
udlhrndGr rrnpu rcutÍo ü birdêgr.dávcl, incluindo a
pr§gêm ras até portas, paÍ?choqoé3, pnê6, â16,
tchs, feróir, edngindo todos o pontc dacjados.
Sêetrm cm lanGlá llmpe c cmmde.

t V Gttl (ÍI,|CROóUBUS)é r!âltuad. na p:rtÉ int rm c
qbrna do whdo, rctiíando toda i iuidrã ob:erueda na
pinhrn, utillando* xrmpr neuüo c bkdcgradávcl,
lodulndo a pas9t6 nas entr" portas, parerhoquB,
pncu3, .-Í6, talas, feúis, aündndo todo§ 6 pontoÉ

déi.dB. Sêc.sên cm f,.n€h llmp. ê 6ffiàdâ.

1AVAGEU (ôltlBlrs GRAÍ{DE} c rellada n. prrte inEÍnã
ê staÍna do whulo, ÍAiÍ.ndo todr a 3ujclra oüccffida m
útur., uülir.nde* Empü Ht o ê biodeEr.dáEl,
lnclulhdo I p.stgêm nai fftÍG poítas, ptra<hoqu6,
pnus, rre, bhs, íaÍób,.üngtudo tod6 c pontG
dei.do6. Sfr.gm cm írncl2llmpr. c onmada.

lÂV GEfi GA(ÁMIA)é Íelind. m p.rE inErna e
qtcme do Ehulo, rctirando da â iuiGiír oü6êil.da Íte
pinürra, uüliz.rdH rmpu ncutro c biodegradávcl,
irrlülndo a peslgêm E dtÍê portar, paÍr{hoqu6,
pnaua, .roÉ, t l.s, íierliis, aüntlÍdo tod6 6 pontoE

daacFdor. Sêcâgm ffi fl.nCa c oniaryada.

|ÁVAGEM (eSfiOEsCÁVAOgnA, é r.llad. n. parte

lntatn. c strm do Eialdo, Íêdlando bd. â sujÉirt
obarru.de m pintuÍ., utillandüa Empu mutÍo ê
blodêtr.dawl, inclulndo r prsrgcm nrs cntrê portes,
pnêB, aroô, t!l.t hÍób. rlnthdo bdoÍ c pontor
deidc §cce6m m fi.ncla limp. e con$rvrd.,

APURAçTO DE PREçOS

osÍ çÃo01-
coÍAÇIoor-corÍnÀro comnAroÍrt' coTÇÂoo2-
r{'&u2@2PnErEÍrunA 2ú7útt2ü22 CorÍn r0il.
DÊ 5IO OOMTNGO§ Do PTEFSn,RA O74lDlÚ3,l2O22
AZEÍÍÃO-MA,(FOXTE: iíUilEtDAtDCIÂGO pREtEmJRA

MURAIDE DO§NOORGUES.MÀ MU'{ICPATDECA'APIó
corÍÍf, wôEs (R ÍIIEI MURALDE .MA. (FOíÍÍÊ: MURAI

PU[rcAls (SACop rCE - CoiÍ'RATAçôES OC COtrÍtRArÂCôES
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MA)
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cof,nAroir'
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MA.fOilItr 008.30S,551-56
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Rs 160,00
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R5 53,00
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Rs 90,00
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lÁVAGEil (PAInOUé slizíd. H p.Íir hEÍm a Éxtrrn.
do veiculo, rcürando Uda r xi{re dmnda m plntura,

utlllandH hmpu müo a blodcgrrdá*|, lnduindo a
prsatm mâ cntÍe poÍtas, porrr,:roc t!b+ h(Ís.
eünBindo todc 6 poot6 dlicj.dor. S6aúm 6n íEnê|.
límpr cmcruada.

I.AVAGEM (PÁ cÂRnEGÀDEBA!árcehrdr m parc
int"rm c dtcÍn ô Eblb, rêtiratrdo todâ a stiêiÍr
obeêrvádr na pintura, utíhandlelampú rüko e
biodegradáwl, incluirdo. pffitm mJ dtÍc poÍt s.
plHs, â16, telas, fáÍf5, .tiÍrgirdo todc G poílbÉ
dcmleda, Sogem m i.nêb lirp. ê mffiâd..

IAVAGEI| (CÂNIILHÃOFú)a Íá.lhád. M p.íte lntcÍm
. qtem do vêkulo, rcünído d . ruiin órcrvada na

Íirt[., uüliandermpu rt.rúo eliodcgEdául,
irdüindo a pa$etm Hi aü! poÍtar. pírcrlí eis, telas,
í.róir,.tintlndo todG 6 Fnbs dê!tsdG Scrgm m
íanch llmpr c conrcmda.

Rs 200,00

F§ 1rc,00

Rs 180,00

R5 r3s,6

Rs 13s,00

R9 18o,oo S 17L67

ns r60,m R§ $s,00

10 Rs 150,m Rs90,00 R§ 140,00
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Do rÉcrutco pRELIMINAR

avagem de veículos oficiais el

disposição da Prefeitura Municipal

Sucupira do Riachão
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Rua São José. No 479, Ccntro - CEP: 6566E-000 - CNPI: 0 1.6 12.338/0001 -67
Fone/fax (99) 3553- 1098/10 19

E-mail: prefeiturrsucupiradoriacheo@gmeil.com
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Sucupira do Riachão - MA

1. FUNDAMENTAÇÃO:
Lei Federal ne 14.133. de lc de abril de 2a2L e demais leglslação que rege à matéria.

2 - TNFORMAçôES AÁSICAS:
A elaboração do Estudo Técnico Prellminar (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
Proieto Básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável.

2.1 Este estudo serve essencialmente para contratação de prestação de serviços, que serão
executados nas condições estabelecidas neste instrumênto.

2.2 O presente documento apresenta informações e justificativas exigidas pela legislação
gue rege à matéria e que compõem os Estudos Preliminares (EP) e parte do Termo de
Referência (TR), as quais deverão subsidiar a elaboração do edital de carta consutta, 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 decisões adotadas.

3. OBJETO:

contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais elou a disposição da
Prefeitura do MunicÍpio de Sucupira do Riachão/MA, em conformidade com este
instrumento.

4 . NECESSTDADE E JUST|F|CAT|VA DA CONTRATAÇÃO:
O servíço se justifica face ao interesse público de executar-se e prestação de serviços de
lavagem de veículos oficiais elou a disposição da municipalidade tais como: veículos leves,
caminhonetes, ambulâncias, ônibus escolares, máquinas, tratores, entre outros.

A contratação acima citada se faz necessária, haja vista a necessidade de manutenção e
conservação dos veículos da municipalidade, promovendo a limpeza dos mesmos, bem
como a diminuição de poeira e resÍduos que possam ocâsionar algum dano à saúde de seus
ocupantes e usuários, dessa feita promovendo economicidade e proteção ao patrimônio
público, solicita-se a contratação em tela.

5 - SETOR REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Administração Geral.

6 - ANÁUSE DA CONTRATAçÃO pRETENDTDA: t
Rua Sâo loré, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/000t-ó7

Fone/fox: (99) 3553-1 09E/ I 0 I 9
E-mail: prefeiturrrucupirrdorircheo@gmril,com
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Com o intuito de se evitar a interrupção dos serviços faz-se nêcessário a
referida contratação, mediante equipamentos de qualidade e mão-de-obra qualificada,
devidamente acompanhada por servidor designado para tal, com atestos dos serviços
executados durante toda a execução contratual.

7. ALINHAMENTO AO PIÂNO PTURIANUAT E tEI ORçAMENTARIA ANUAL:
Atendimento às necessidades 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. REqUE.|TOS 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
Federa I ne L4.t33/2021.

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 indenizar, 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 da carta contrato, todas as condiçôes 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 - ESTTMATTVA DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se a contratação de profissional que tenha ramo de atuação compatível com o
objeto pretendido e que atenda toda a documentação solicitada em editalde chamamento,
o objeto pretendido terá prazo de execução de 12 (doze) meses, contadas a partir da

São Josc, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0I.6t2.338/0001-67
Fone/fax (99) 3553- 1098/ l0 19

E-rrail: prefeiturasucupiredoriacheo@gmail.com tRua



\PA

DÊ

c.,-

fÍ
ã11

assinatura da Carta Contrato entre às partes.

10 - DA ESTTMATTVA DE PREÇOS:

Foi reallzada uma pesqulsa de mercado, com ramos de ativldade compatívelcom o objeto
pretendido, com vistas a se extraiu o valor estimado para futura contratação, conforme
mapa de apuração de preços em anexo.

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 - JUST|F|CAT|VA PARA O PARCE|ÁMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:
Tendo em vista que a pretensa contratação trata de atendimento ao município de pequeno
portê, a opção pelo parcelamento do objeto não se âz necessária, nem pode ser justificada.

13 - PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAçÂO DO AMBIENTE OO ÓNEÃO:
Não serão necessárias quaisquer adequaçôes, quer seja logÍstica, infraestrutura, pessoal,
procedimental ou regimental.

14 - DECTARAçÃO DE VTABTUDADE:

com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos
registros dos contratos anteriores, e considerando que a execução dos serviços é essencial
ao apoio à continuidade da prestação dos serviços do Poder Executivo, a equipe de
planejamento considera viável a realização de referida contratação.
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KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA

Secretária Municipal de Administração Geral
Portaria ne 005/2021

Rua Sâo losé, No 479, Centro - CEP: 656óE-000 - CNPJ: 01.6 12.338/0001-67
Fone/frx: (99) 3553-1 098/ I 0 19

E-mail: prefeituntucuplredorircheo@gmril.com
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CARTA CONTRATO N9 

-,12022

PROCESSO ADMINI§TRÂTIVO: _ IZOZT
DISPENSA po 12o22

-:0-v-

ÇONTRATADA:
END.:

CPF:

rI-oBlmoEVALAR:
Constitui objeto da presente carta contrato a prestaçâo de serviços de lavagem de veículos offciais e/ou a disposição da

I-
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.
ÉND: RUA Na 479 - - CEP: 65.668-000 - SUCUPIRA DO - MA.
c.N.P.J.(MF) 01.612318/0001-67
REPRE§ENTAI}A POR: MARIA LIMA DE SOUSA
C.P.F: 045,725.553-62 CARGO: SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO GERAL

de do em

01

Item

02

Descrlção Und. Quant. Vl. Untt. Vl. Total
Execução dos seMços de larragem (carro pequeno -
tipo passeio):

Realizada na parte interna e externa do veículo,
retirando toda a sujeira observada na pintura,
utilizando-se xampu neutro e biodegradável,
incluindo a passagem nas entre portas, para-
choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os
pontos desejados. Secagem com flanela lÍmpa e
conserrrada.

Und. 150 R$ R$

Execução dos serviços de lavagem fcarro médto -
tipo caminhonete)r

Reallzada na parte interna e externa do veÍculo,
retirando toda a sujeira observada na pinttrr4
utilizando-se xampu neutro e biodegradável,
incluindo a passagêm nas entre poftas, para-
choques, pneus, aros, telas, faróis, atin$ndo todos os
pontos desejados. Secagem com flanela limpa e
conservada.

Und. 90 R$ R$

03 Execução dos seriços de lavagem (Micro-ônibus):

Realizada na parte lnterna e externa do veÍculo,
retirando toda a sufelra observada na pintura,
uülizando-se Ermpu neutro e biodegradável,
incluindo a passagem nas entre portas, para-
choques, pneus, alts, telas, faróis, atlnglndo todos os
pontos desejados. Secagem com flanela limpa e
consenrada.

Und. 80 R$ R$

04 Execução dos serviços de lavagem (Ônibus Grande):

Realizada na parte interna e externa do veículo,
retlrando toda a sulelra obsenrada na plntura,
utlllzando-se xampu neutro e blodegradável,
incluindo â pÍssagem nas entre poftas, para-
choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os
pontos deseJados. Secagem com flanela llmpa e
conservada.

Und. 100 R$ R$

05 Execução dos serviços de larragem (Caçamba):

Realizada na parte interna e externa do veículo.

Und. 24 R$ R$
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todaretirando e naobseryadasujeira pintura,
utlllzando-se neutro exampu blodegradável,
lnclulndo a na§ entrepassagem portas, para-

pneus,choques, telas,aros, todosfaróis, osatingindo
pontos com flaneladeselados, Secagem ellmpa
conserada.

06 seMços de laragem

Realizada ne parte interna e externa do veículo,
retirando toda a sujeira observada na pintura,
utlllzando-se xampu neutrc e btodegiadável,
lnclulndo a passagem nas entre portai, para-
choques, pneus, aros, telas, faróls, adngÍndo todos os
pontos deseJados, §ecagem com flanela ltmpa e
conservada.

Execução dos
(Retroescavadelra):

Und, 30 R$

dos serlços de lavagem (pãtn l),

Reallzada na partc lnterna c extcrna do veículo,
retírando toda a suieira obsenrada na pintura,
utilizando-se xampu neutro e biodegradável,
lnclulndo a passagem nas cntrc portai, para-
choques, pnêus, aros, t€las, faróls, aflnglndo tod-os os
pontos desejados. Secagem com flanela limpa e
consenrada.

Execuçâo Und, RE

OB serviços de lavagem [pá

Reallzada nâ parte lnterna e externa do veículo,
retirando toda a suieira obserrada na pinture,
utilizando-se xampu neutro e biodegradável,
lnclulndo a passagem nas enü€ porüas, para-
choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os
pontos deseiados. Secagem com flanela limpa e
consenrada.

Execução dos
Carrcgadelra):

Und. 30

serviços de lavagem (Caminhão

Reallzada na parte lnterna e êxterna do veículo,
retirando toda a suieira obsenada na pintura,
utilizando-se )€mpu neutro e biodegiadável,
lnclulndo a passagem nas entre portas, para-
choqueú,pneus, aros, teles, faróis, atin$ndo todos os
pontos deseiados. Secagem com flanela limpa e
conseruada.

Execução dos
F4000):

Und. 20 R$ R$

Valor Total: R$

o contratado será deobieto forma oimedlata, será efetuado mediantepagemento deapresentação
FlscalDocumento das certldôes deacompanhado doregularldade deúdamentecontratado, atestada setorpelo
o de destacompetEnte. prazo Carta seráContrato devlgêncla 12 mesês, acontâdos dafdoze) dapartlr publtcação prê§ente

UNID. ORçAMENTÁRIA 74,0T - FUNDEB.
15.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

GERAL.04.0 1. SECRETARIAMUN. DE
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PROIETO/ATI
VIDADE:

L2.36L.0007.2081.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino
- Manutençâo e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde.

Geral.0 4.122.00 02. 2.0 1 3. 0 00 0 - Manutenção e Funcionamento da

L0.t22.00 02.2 089.00 00

NAT. DESPESA:
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

DATA:

FONTE: Tesouro

tocfi.

Iilévla Marla Llma de Sousa
Sec. lúun de Admlnlstração

Porturta ne005/2027

****'******tr*******

CPF 'r**+**+***lt*****
RG. rÉ**t************àn

CONTRATADO

w-
Nome:
CPF;

Nome:
CPF:
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PROCESSO ADM I N ISTRATIVo Nc r*****r**h* 
I 2022.

Dl SPENSA N0 
**r*rr**r*r n022,

CARTA CoNTRATo No ***n***r***# n022.

A Prefeltuna Munlclpalde Sucuplna do Rlachã0, Estado do Mananhâ0, lnscrlta no CNPJ sob o no 01.6í2.9g8/0001{j7, NITORIZA o
contÍatado lnscrlto no CPF sob o no -, a lnlclar a exêcuçáo dos servlços, @nbÍme abalxo:

OBJETO: Contrataçáo de prestação de seru/ços de lavagem de veÍcutos úclats elou a dlsposfâo da Prefeltun do Munlctplo de
u)ucuptn rlo Rixhtu/MA,

Sucuplra do Rlachão - MA, - de ------- deZ}Z2.

KLEVIA [,lARlA LIMA DE SOUSA
Secretária Municipal de Mministnaçâo Genal

Portarla naN5l2021
Contrahnb

De acordq am I .* 12022,

fi ***Írt**t**t*Í*tttttf tt*tit*

CPF: trt**al*tt*rtt*r*ttt**t

Contratada
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DI§PEN§A r O37l2O22

Aos oito dias do mês de novembro de 2O22, às L4:54:25h, na sala de ücitações
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua são José, s/n, centro - cEp:
65.668-00O - Sucupira do Riachâo/MA, o Agente de Contratação do exectrüvo
e §ua equipe, reuniram-se com a Íinalidade de realizar a análise da
documentação entregue, pelo interessado da Dispensa sob o n" o3z /2022.

ObJeto: Consütui objeto do presente, contrataçáo de prestaçâo de serviços de
lavagem de veículos oficiais e/ou a disposiçáo da Prefeitura do MunicÍpio de
Sucupira do Riacháo /MA, comunicaçáo visual.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelo
interessado, visando à comprovaçáo de conformidade com a legislação que
rege à matéria.

Intereuado: RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA.
CPF: 008.309.553-56.
Endereço: RUA GRANDE, S/N, CENTRO, CEP: 65.668-000 - SUCUPIRA DO
RrACHÃO /MA.

Em seguida procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentaçÕes
do interessado, conforme identiÍicaçâo acima.
A pós aberto o envelope de documentação, verificou-se que o proponente,
apresentou toda a documentação em conformidade com as exigências da
Carta Consulta.

Ato contÍnuo, os autos seguirão para o setor jurÍdico, para análise e posterior
emissâo de Parecer. Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessáo, cuja
presente ata vai rubricada e assinada pelo Agente de Contratação e demais
membros. Sala de Licitações em Sucupira do Riachâo/MA.

DA
Agente de Contratação

Rua sâo José, N" 479, Cêntro - cEP: 65668-000 - CNPJ: OL-6!2.338/0001-6?
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E Êâ;1. r-afoir-mo..---i--á^i-^1"-aãtraoil ^--
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Redbo do hteressado

Proccsso:

PR2022.11/PSCR-00027

Pngfeitura Municipal de Sucupira do Riadrão
Gabinete do (a) Prefeito (a)

Ct€"t 01.612.338/0001-67 - hsoição estadua[ benta

Protocolo de Recebi mento

Data dc abcrtura:

A8mD02214:&4:25

R,, - , * f, ,..* . ,fu, Lt, .",-*;
Rqane Bezena do Cannc

fl
il

T

lnformações gerais

I

Âcsunto lnlcial:

Recebimento de proposta e docürnentaÉo de Rivelino Ívlonteiro de Sousa

l{ome do emitente:

Rejane Beana do
Carmo

Sator do enitsntc:
Gabinete do (a) hefeito
(a)

Nonr do destinatárlo:

Jqse Warlen Barbosa da

Silva

Setor do dcstinatário:

Conússão Perrnanente

de Licitação

Recibo do

lnformações gerais

Rra Slo.hd glt 68668{In -SL§,Plm mRAC}rlo, MA

t-t

u
Proceceo:

PR2022.11/PSCR-00027

Date da abertura:

Ogl11l2O2211:54:25

Áreunto iniclal:

Recebinento de proposta e docurnentação de Rivelino lulonteiro de Sousa

Setor do desünatário:

GorÍssâo Pennanente

de Licitação

tlorne do enútente:

Rejane Beana do
Carrno

Setor do enltente:

Gabinete do (a) Prefeito
(a)

Iton: do destlnatário:

José Warlen Barbosa da

Silva

t
TdíEr- (rllao$tm I Oll re?S77
krJl: ltbinkrrô l§b: lürttffio
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RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA
cpF Ns 008.309.553-56 / ne Ne 017690502001-2

SUCUPIRA Do RIACHÃo _ iTae
nY

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITI]RA PTUT.TTCFAT DE §UCUPIRA DO NrN.CrrÃO - MA
DTSPENSA DE LrcrrAÇÃo Íf osz lzozz
Precesso Administraüvo No 4i28.418 / 2Ít22

I - OBJETO: Contratação de prestação de serviços em lavagem de veiculos oficiais
e/or adisposição da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA.

Prestador dos Scrviços: Rivelino Monteiro de Sousa
cPF rf 008.309.553-5ó
End. Rua Grande s,/n
Cidade: do Riachão - MA

N' DESCRTÇÃO DO§ SERWÇOS QUANT t,NID MEDIA TOTAL

I

LAVAGEM (CARRO PEQUENO -
TIPIO PA§SEIO) é realizada na parte
interna e externa do veiculo, retirmdo toda
a sujeira observada na pintur4 utilizando-
se xarnpu neutro e biodegradável,
incluindo apassagem nas enfie portas,
para-choques, pneus, aroq telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados.
Secasem com flanela limoa e conservada.

150 UNID R$ 28,00 R$ 4.200100

2

LAVAGEM (CARRO prÉOrO - TrPrO:
CAMII\HONETE E, AMBULÂNCIA) é
realizada na paÍte interna e externa do
veiculo, retirando toda a sujeira observada
na pintur4 utilizando-se xarnpu neutro e
biodegradrável incluindo a passagem nas
entre portas, para-choques, pneus, aros,
telas, faróis, atingindo todos os pontos
desejados. Secagem com flanela limpa e

conservada. /

90

,@
LINID Rs 35,00 R$ 3.rí),00

3

LAVAGEM (MTCRO-ÕNIBU§) é
realizada na parte interna e externa do
veiculo, retirando toda a sujeira observada
na pintura, uülizmdo-se xampu neutro e
biodegradável, incluindo a passagem nas
ente portas, pra-choques, pneus, a-ros,
telas, faróis, athrgindo todos os pontos
desejados. Secagem com flanela limpa e
conservada.

U

80 LINID Rs 78,00 R$ 6.240,00

:)
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RI\IELINO MONTEIRO DE SOUSA
cPF Ne m83(Xr.553-56 / RG Ns 017690502001-2

SUCUPIRA DO RIACHÃO _ MA
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LAVAGEM (ÔMBUS GRANDE) e
realizadanaparte intema e externa do
veículo, retirando toda a sujeira observada
na pintura, utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, incluindo a passâgem nas
entre portas, para-choques, pneus, aros,
telas, flaróis, atingindo todos os pontos
desejados. Secagem com flanel2limpa e
conservada.

100 UNID Rs 88,00 R$ 8.E00,00

5

LAVAGEM (CAÇAMBA) é realizada na
parte interna e externa do veículo,
retirando toda a sujeira observada na
pintur4 utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, incluindo a passâge,m nas
entre portas, para-choques, pneus, aros,
telas, Íiaróig atingindo todos os pontos
desejados. Secagem com flanela e
conservada.

24 UNID Rs 150,00 R$ 3.600,00

6

LAVAGEM (RETROESCAVADETRA)
é realizada na parte interna e externa do
veiculo, retirando toda a sujeira observada
na pintur4 utilizando-se xampu neuto e
biodegraúÉvel, incluindo a passagem nas
entre portas, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados.
Secasem com flanela limoa e conservada.

30 UNID Rs 140,00 R$ 4.200,00

7

LAVÂGEM (PÂTROL) é renliradana
patte interna e exterÍra do veiculo,
retirando toda a sujeira observada na
pintuÍq utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, incluindo a pasisagem nas
entre portas, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados.
SecaseÍn com flanela limoa e conservada

24

.*À

LTNID Rs 170,00 Rt§ 4.080,00

8

LAVAGEM (PA CARREGADEIRA) é
realizadana parte interna e externa do
veicúo, retirando toda a sujeira observada (

na pintura, utilizando-se xampu neuho e
biodegradável, ineluindo a passagem nas
entre portas pneus, aroq telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados.
Secasem com flanela limoa e conservada.

30 UMD RS 155,00 RS 4.650,00

09

LAVAGEM (CAMTLHÃO r4o0) é
rcalizada na parte interna e extema do
veiculo, retirando toda a zujeira observada
na pinturq utilizando-se xampu neutro e
biodegradável, incluindo a passagem nas
enüe portas, pneus, arog telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados.
Secasem oom flanela limpa e conservada.

20 UNID R$ 90,00 RS r.800,00

TOTAL R§ 40.720,00

k



RI\TELTNO MONTEIRO DE SOUSA
cPF Ns 008.3(8.553-56 / RG Ns 017690502001-2

SUCUPIRÂ Do RIACHÃo _ ue
(quarenta mil setecentos e vinte reais)

1.2 Va$daile daPrroposta: 30 (üifta dias) dias.

Sucupira do Riachão - MA, 08 de novembro de2022

Rivelino Monteiro de Sousa
cPF N" 008.309.553-56
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MINISTÉR|o DA FAZENDA
Secretari-a da Receita Fedéral do Brasitt rocuradoria€eral da Fazenda lrlacional

d

Nome: RIVELINO MONTETRO DE SOUSA
CPF: 00E.309.5S3-S6

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquêr dívidas deresponsabilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a crédítos tributários administrados pela secretariada Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da união (DAU) junto àProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certldão se refere à situação do sujeito passlvo no âmblto da RFB e da pGFN e abrangetl99v" a-s contribuições sociais preústas nas alÍneas 'a'a 'd' do parágrafo único do art. 1i Oa f."l ió
8.212, de 24 deJutho de 1991. t - -.e.-'-

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na tnternet, nosendereços <http://rfb. gov.bp ou <http:/Aruww.pgftr.gov.ba.

Certidão emitida gratuitamente
Emitida às 08:37:Í7 do dia 14l1

com base na Portaria Conjunta

PreÍreitura
rv.l de Hiaclnc"'Jll.

ilíi), 1\l
Qualquer rasura ou emenda este

GERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À oívron
ATIVA DA UNIÃO

.751, de 2l1Ol2AM.

Válida até 121}412CI23.
Código de controle da certidão: í

Í
I

.#F*

r
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Nome: RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA
CPE: 008.309.553-56
Certidão n": 350594L0/2022
Expedição: Ll /L0/2A22, às L4:29:22
Validade: 15/04/2023 l-80 (cento e oitenta) dias, contados da d.ata
de sua expedição.

certi-fica-se que Rr\rELrNo MONTETRO DE sousA, ínscrito (a) no cpE sob o
no 0o8.309-553-56, nÃo cottsIA como inad.lmplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolid.ação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis Írs. o L2.440/zot1 e
l-3.4 6-l /20]-7 , e no Ato OL/2022 da CGJT, de 2L de janej.ro de ZOZ2.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

relação
a todos os seus estabel_ecimentos , ag -f
No caso de pessoa jurídica, a Certid.ão atesta a

A aceitação desta certidão c
autenticidade no portal do
Internet (http: / /www. tst. jus
Certídão emitida gratuitamente.

Krtlitrf§Sm
Do Banco Nacional de Devedore
necessários à identificação d

i:" j' de sua
rf#,§

r) § i..

n-!

SHrhaÀhf
pes s oas

una tho na

as
S

natu
constam os dados
rais e juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho guanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgad.o ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-eir. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos guer por
disposição legal, contiver força executiva.

r
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SECRETARIA DE ESTADO DA

GERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Certidãor 174558122 Data da Certidão: 1ZtOgtZOZ210:32:16

CPF/CNPJ 00830955356 NÃO NSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a Íealização das consuttas procedidas no sistema desta Secretaria,Í \stanciado pelos artigos 240 a 242, dalei no 7.7gg, de 19t1212002 e disposto no artigo 205 da lei
no 5'172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta secretaria, em
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda pública Estaduat o
venham a ser apuradas e não alcançadas pela

nome do sujeito -passivo acima

dívidas que

I

Validade da CeÉidão:12A (cento e vinte) dias: í

A autenücidade desta oertidão deverá ser confirmada
http ://porta l.sefaz. ma. gov.br/, clicando no item
de Débito'.

\
i
!

CERNDÃO EIIITIDA GRATUITATIIENTE.

em'Validação de Certidão Negativa

?

a
D o t -

Data lmpressâo: 1TfiAt2OZZ14:33:39
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SEGRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
C]Y

CERTIPÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

No Certidão:063544122 Data da Certidão: 1ZtOgt2AZZ 10:31:40

CPF/CNPJ CONSULTADO: 00830955Í!56

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156 da lei no 2.231 de 29112t1962, substanciado pelos, 24Q a 242, da lei
x,,,7.799, de 19/1212OA2, bem como prescreve no

1966 (Código Tributário Nacional), não constam

artigo 205 da lei_ n9 de

do
sujeito passivo acima identificado.

Validade da Gertldão: í20 (cento e vtnte) dtas: í

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no
http://porta l.sefaz.ma. gov. br/,
de Dívida Atlva".

tr'i fit í\':'Ià,I
TI

clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de certidão Negativa

CERTIDÃO EiíITIDA G RATUITAIIENTE.

q
Data lmpressão: 17nAt2O2Z 14:§:23
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Run sÃo.losÉ, ru" 479 - cENTRo

oNPJ: 016i2338000167

I .o
:)
tJJ

Ou
Fls.

.br

CERTIDÃO ruECATIVA DE DÉBITOS

Cadastro:

Contribuinte:

Endereço'

Baino:

Cidade:

000004

RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA

RIJA GRAÀIDÉ, §l,U

CENTRO

SUCUPIRA t}O RIACHÃO.MA

RG/lnscr. Estadual:

CPF/CNPJ: 00E30955356

Complem:

CEP: 65668000

SUCUPIRA DO RIACHÃO. MA

Emissáo: 111$1m22A9222228 Validade:

Número/Controleda Certidão: 47AAB2BF!00318lA

íÍIMIÍWA Usuário: RAIilIUNOO

I(AYAT GUSTÂUO EEIS SEYEN!À|O
TESOUREIRO

e

cERTtFICÁ:rr4OS ApÓS A REALTZAÇÃO DAS NECESSÁRnS VERIFTCAÇÔES PROCEDIDAS NOS

^.crêElrr^raErrÍ^o 
EvrcrrElrrEo rrEo?^ t:ctlrr:rrnírr rlEêEGtlrâ eE ,1 nlliltrTrl nE 

^ 
r^?Ei-lt1ôÊiiiütriiiÃiúÉfii\.rú ü,À,iúiEÍiíEú ÍtEúa^ a\EÍ--Âa\aavÊiLr. aiEúi:atVÃ-!tL v lJtl\l-liv LrL ,1 I 

^u-Lltun
MUNICIPAL CUMPRIR COM O QUE ESTABELECE OS ARTIGOS 72 E 73, DA LEI 95 DE 19/11/2009, DO
cÓDIGo TRIeUT,qRlo Í,JI'JN{CIP,4L. PASSA}.{CS A PRE§ENTE CEP.TIDÃC NEGATII,,A P,qR,q EFEITOS DE
pRovA JUNTO AS EMPRESAS PRTVADAS E AS REPARTTÇOES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E

MUNICIP,AIS, BEM COMO SUÀS AIJT'ARAU|ÀS

A Bresente certidáo, sêm eontar !'asurâ-s, tem sua efiçâcta a. data rb ualirffi ahair-a informada, tendo sido
lavrada.
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& PREFEITURA MUNIGIPAL DE SUCUPIRA DA
sÉcRETARIA üiuNrctpAL DÊ AumilrsrnAçÃo ceRAL
nul sÃo JosÊ, No 479 - cENTRo

CNPJ: 01612338000167
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CERT]DÃO ilEGATTVA DE TÉBITO DA OíUON ATffA
CEP.TIFICAà|OS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉB$OS TRIEUTA,P"IO.S RE'-ATvO A
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL DE
CUMPRIR COM O QUE ESTAAELECE OS ARTIGO.S 72 E 73, D.A. LEI 95 DE 19Ú11/2009, DO CÓD|GO
TR]BUTARIO MUNICIPAL.

A presente certidão, sêm conter rasuras, tem sua eÍ\càcia atá a data de validade abaixo informada, tendo sido
lavrada.

RG/lnscr. Estadual:

CPF/CNPJ: 00830955356

Complem:

CEP: 65668000

- ,-l

Usuário: RAIilIUNDO

Cadastro:

Contribuinte:

Endere.co:

Baino:

Cidade:

00000tl

RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA

RI,IÂ GRAIIIDE, S'NT

CENTRO

SUCUPIRA DO RIACHÂO.MA

SUCUPIRA DO RIACHÂO. MA

Emissâo: 1111012022 09:22:02 Validade:

Núnnero/Conlrole da.Ceíidão' aAaAE'AFCf,80:176§7

írI0[Í{ÚB

XAYAN GUSÍAVO REIS SEVERINO
TESOUREIRO

q
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Memorando

Sucupira do Riachão /MA,09 de novembro de 2022.

Ao Senhor
Assessor furídico

Nesta

Senhor Assessor,

Em cumprimento a Lei Federal ne L4.t33/2O21, solicitamos análise e

posterior emissão de Parecer acerca da documentação apresentada pelo seguinte

interessado: RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA, inscrita no CPF nq 008.309.553-56

visando a contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos, em

conformidade com a documentação em anexo.

BARBOSA DA SIL
Agente de Contratação

Rua São ,José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: OL.6L2.338,/000L-67
Eone/fax: (99) 3553-1098/1-019

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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PARECER JURÍDICO

Procedimento Administrativo n 042t.418D022
Dispensa de Licitação n" 03712022

EMENTA: LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
ART. 72 C/C ART. 75,II, da Lei 14.133/2021 CONTRA-
TAÇÃO DIRETA.

Trata-se de solicitação orarada da Comissâo Permme,nte de Licitação do Município de Sucu-
pira do Riachiio - MA, çonformç requerimento da §eçrçtaria Municipal de Adminisúação Geral,
Írcerca da Conüatação de Prestaçâo de Serviços de Lavagem de Veículos Oficiais e/ou a Disposição
da Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão - MA, conforme especificações contidas no pre
sente Processo Administrativo. E o que se tem a relatar. Em scguid4 GxâÍê-sG o opinativo 

" 
a ar,áisc

jurídica.

Prearüularmente é importante destacar que a submissão das dispeorsas de licitagõeq na Lei
l4.l*DA2L poszui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §1o, inciso I e II c,/c o artigo 72,
inciso IlI, que assim dispõem:

«Art. 53. Ao final de fase preparatória, o processo licitatório seguir:fl para o órgão de essessora-
mento jurÍdico da Administraçf,o, que realizará controle prévio de legalidade mediante anílise
jurídica da contrataçio.
§1" - Na elaboraçtro do parecer jurídico, o órglo de ffcessornmento jurídico de Adminirtração
deverí:
I - apreciar o proccsso licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de priori-

dade;
II - redigir sun manifestaçio em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva,
com aprecieção de todos os clcmentos indispensáveis à contrataçlo e com cxposiçío dos pressu-
postos de fato e de direito lsvados em considereçro na anáIisejurídiea.,*Art.72. O processo de contratação direta, que comproende os casos de inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
IIf - oarecer iurídico e oareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos re-
quisitos erigidos".

§abe.se que o Pmecer Jurídico em Processos Licitatórios cumpÍe a funçâo de aná'lise à lega-
lidade do procedime,nto, bem como os pressupostos formais da contratação, ou sej4 avaliar a coorpa-
tibilidade dos atos adminishativos produzidos no processo de contratação pública com o sistema
jurídico vigente. Desta fonn4 a conveniência da realização de determinada cóntrataçãa frcaa cargo
do Gestor Público, orde,nador das despesas.

A Constituiçâo daRepúblicq em seu artigo 37, )O(I, provê a obrigatoriedado do licitaçtu pa-
ra as contratações realizadas pela Administração Pública:

XXI - ressalvados os casos cspecificados na legislação, as obms, serviços,
compra§ e nlienações serâo contratados mediante processo de ticitação públi-
c& que as§egure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabelcçam obrigações dc p&gamento, mentides as condições efetivas da
proposta, nos termos da lel o qual lomente pcrmitirá as cxigêncies de qualifi-
cação técnica e econômice indispenúveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

Rua Sáo José, N" 479, cerrtro - cEp: 6566Ê-000 - cNpJ: oL.672.338,/0001-6?
Fone/fax: (99) 3553-1,098/101 9

E-mallr pnrÊIruPt§ucuplmdoHü€àáo@gmríl.com
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A Lei n. 14.133, de 01 de abnlZOzl, a charnada de nova "Leí das e Contratos Pú-blicos", foi publicada com o objetivo de regulmentar o citado dispositivo constitucional, e criar
padrões e procedimentos paÍa reger a contrataçâo pela Administraçâo.

479, Centro
Fone/fax: (99) 3553-i.O9Blt 0i_9

E-mall i prcÊfturüsueuptru6orí[eàao@gmüÍI.eom

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um coroLírio do prilcípio
constitucional da isonomia preüsto na constituigão Federal de 1988 qÀ. s", il, p"ro qual, todos
devorn receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo q* o* po.Áo* se;arn escolhidos
por critérios do anrizade pessoal e ouüos intsesses que não o da eonsecução da finalídade pública.

. -Assinq 
o objeto imediato e próprio da licitação é witar a ocorrência do arbítrio e do favori-

tisnro. Segundo o constitucionalista Alãxandre de úorais, "a liciíação representq, portanío, a opor-
tunidade de atendimenlo ao interesse público, pelos particulares, numa situação de igualdade,,.

Sunpre que haja possibilidade de concorrênci4 sêm prejuízo ao htçresse público, deverá
haver licitação. A contratação direta sem realizaçâo do prário'certame liciatório, somemte é admiti-
da excepcionalmente, nas hipóteses hazidas na própria lei. Tais situações, contudo, configuram-se
em exceções à regra geral. A licitação é regra; a connatação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização do procedimen-
to liciatório peta Adminishagiío pública.

No entanto, eT qle pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o pr6
prio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos
casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigiUilidãde de licitação.

Semdo a§sim' o legislador Coustituinte. admitiu a possibilidade dç existirqn sasos em que a
licitação podelá deixar de ser re,alizad4 autorizando a Administração pública a celebrar, de fonna
discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame ticitatório.

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O artigo 75, daLerl4'lfiaazl elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em vista o valor da contatação, é possível
que o senriço se dê por dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, inciso tI, da Lei l4.lli,t202l:

íArt 75. É dispensável a licitação: (...)
rr - para contrataçio que envolva valores inferiores a R$ s0.000,00 (cinquenta
mil reais), no câso de outros serviços e compras;',

A Lei n' 14-133/2021, ao hstituir as ronnas para licitações e conüatos da Administração
Públicâ, autorizou a dispensa de licitaçâo em vririas hipôteses, ainda que porriuA a competiçao.

São circunstâtcias peculiares gue aconselham a contratação diret4 desde que preenchidos os
reqúsitos previstos ern lei.

- - - Nesse caso, porlanto, o legislador entendeu que' em função do peque,no valor financeiro en-
volüdo, não se justificuía arealizaçÍlo de um p.o""di-àto ficitatório pãu ae-ioisfiação.

Depreende-se, poiq-que, Íressa hipótesq em razão do pequeno valor envolvidq a legislação
autoriza que se reduzam as formalidades prévias as contratagõ"r pãt" Administaçao prittica.

Devidamente in-struído, o processo fora remetido a esta Assessoria Jurídica, para emissão de
parecôr a§erca da legalidade do procedime,nto, objetivmdo a contrataçÍlo dirota de^empresa para a
execuçâo do serviço ora solicitado.

Desta feit4 como preüsto na noÍma superior, a realização do certame é a regra, contudo, a
própria lei de licitações prevê situações ern que? mais vantajoró pa.a a Administraçà, a fonnaliza-
ção da contrahção direta, ou sej4 sem que haja a necessidadõ do procedimento liciatOrio.

poro o

- cEPi 65668-000 - CNP,J: Ol_.

oü
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Rua sâô ,fosé,
61
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Inclusive, cumpre recomendm também gue, o ato que autorizar a contrataçõo direta ou o ex-
hato decorrente do contato devenâ ser divulgadã e mantidã à disposição do públiio e,m sítio eletr&
nico oficial, bem como ser divulgado no Diiário Oficial dos Muniüpios por força do disposto no artí-go 176, inciso I, da nova Lei de Licitações.

- -Exalta-se 
que foi juntada o Edital e a Minuta de Conúato para análise e ess€s atendern a to-

das as formalidades exigidas na Lei n" 14.13312021, tendo em vista os mesrnos atenderem a todas as
exigêncim contidas no novo regraÍnêNrto legal, em especial o conüdo no §3o, do art. 75. Desta forma,
o gestoÍ de'monsúa o cumprimento dos princípios atinentes à licitaçâo, principAmente os da impes-
soalidadg moralidadg probidade e julgamento objetivo, além das exigúcias gerais previstas na Lei
n" 14.13312021 (como já frisado anteriormente), com a respectiva demonshação de que o valor con-
tratado é equivalente ao praticado no mercado e a motivação da decisão Oa edministràçao pública.

Ademais, o valor do referido PA encontra-se de,ntro dos limites expostos na r. Legislaçib,
devidarrente, atualizwla pelo Decreto no 10.992/2021, assim como, deüdárente justificada, tendo
em vista a existência robusta de que os valores encontraÍn-se compatíveis com o, pirço, de mercadq
assim como üatar-se de um serviço essencial para a Aüninistraçào Púbtica, no tôcante ao zelo pelo
res pública.

Conclusão:

Umavez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciagâo dos aspectos ine-
reNrtes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se pela fonnalização dopiocesso de
contrataçâo direta, nos termos dos artigos 72 e7s,II, da Lei f l4.1r3lzozl.

Encaminho os autos para verificaçâo de compatibilidade da previsâo de rocursos orçameirtá-
rios,_ e em seguida os autos devem ser encaminhados ptra a attonzação da autoridade competentg
conforme att. 72, inciso VIII da Lei n. 14.13312021 em Ace do atendimento das exig&rcias legais
para tanto.

Por finr ressalte-se que o pres€Nrte arrazoado tem carátçr meramente opinativo, nâo vinçulando
o administrador em zua decisão, conforme ente,lrümento extrado pelo Suprerno Tribunal Federal no
Mandado de Segurançan.o 24.078, rel. Ministro Carlos Velloso.

É o parecer, S.M.J.

Sucupira do -MÀ novemblo de2022.

Assessor
OAB/MA no I 121-A

Rua São Jósé, No 479, cent.ro -000 - CNPJ: 01.612.338,/0001-6?- CEP: 65668
Fone,/fax: (99) 3553-1098/tOL9

E-mall : prcÊttürasueuplrüdor{rchro@gmalt.com
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TERMO DE DISPENSA

1. Processo Administrativo nc 4ZB,41.g / ZOZZ.
2. Dispensa no O3712022.
3. Obieto: contratação de prestação de senriços de lavagem de veÍculos
oficiais e/ou a disposição da Prefeltura do MunicÍpio de sucupira do
Riachão/MA.
4. CONtTAtAdO: RIVELINO MONTEIRO DE SOUSA.
5. CPF:008.309.553-56
6. Valor Contratual: R$ 40.720,00 (quarenta mil setecentos e vinte reais).

O setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão,

Estado do Maranhão, através do seu Agente de Contratação, no uso de suas

atribuições legais, vem manifestar-se no sentido da contratação direta por

Dispensa de Licitação, referente ao processo a seguir discriminado, de acordo com

o disposto na Lei Federal no 14.133 /202L, em conformidade com Parecer da

Assessoria |urídica nos termos e razões abaixo apresentados:

I - Razâo da Escolha:

Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta realizada

e toda a documentâção anexada neste termo, principalmente com o Parecer da

Assessoria |urÍdica acostados, concluímos que: RMLINO MONTEIRO DE SOUSÀ

inscrita no CPF sob o no 008.309.553-56, apresenta as condições legais para a

contratação direta, com DISPENSA de licitação para prestação de serviços acíma

citados.

Portanto, considerando a competência do profissional que apresenta

possuir capacidade técnica necessária, conclui-se que o mesmo é indiscutivelmente

o mais adequado à plena satisfação do objeto pretendido.

II - fustificativa do Preço:

Rua sâo José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: Ot.6!2.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

t ôâi l. 6-ôf-:fr , 
-... ^-Êi-ô,1^-:- -L ô^/ân- -:t -^Ê
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O preço da contratação no valor global de R$ 4O.72O,OO (quarenta mil

setecentos e vinte reais) se encontra dentro dos limites da moderação, com justo

ônus para a administração, sendo compatível com os pregos praticados no

mercado, devidamente demonstrado nos autos do processo.

Diante de todo o exposto, considerando a rlzeo da escolha e a

iustlficativa do preço, com fundamento na Lei Federal nl 1,4,133/ZOZL,

opinamos pela reallzação dacontratação direta por meio de Dispensa de Licltação.

Encamlnhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisâo.

Sucupira do Riachão - M4,09 de novembro de2022.

Barbosa da Silva
Agente de Contratação

I

Rua Sâo,Josê, No 479, Centro - CEp: 65668-000 - cNpü: 0L.6L2.33S/0001-6?
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E moil. nçafallrraoron*rcel^-i..L.râanail mr



Memorando/CPL

A Sua Excelência a Senhora
KLEVIA MARIA IIMA DE SOUSA
Secretária Mun. de Administração Geral

Ass.: Encaminhamento de Termo de Dispensa de Licitação para Ratificação

Venho, através do presente expediente, comunicar a Vossa
Excelência a decisão da CPL - Comissão Permanente de Licitação, no sentido da
contratação direta de: RIVEIINO MONTEIRO DE SOUSÀ inscrito no CPF sob o no
008.309.553-56.

Assim, caso V. Exa. entenda por bem que o procedimento
supracitado se operou dentro dos ditames legais e que esteia presente o interesse
da Administração Pública em realizar a contratação, que se digne a RATIFICAR a
decisão emanada deste órgão que julgou pela Dispensa de licitação da contratação
referenciada.

Sendo o que nos oferece para o momento, reiteramos protestos
de estima e apreço.

Sucupira do Riachão /MA,09 de novembro de 2022.

Barbosa da Silva
Presidente da CPL

Rua sâo José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: O!-6L2-338/0001-6?
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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1. Processo Adminlstratlvo no 428.418I2CY22.
2. Dlspenra no Og712ü22.
3. ObJeto: contrateç€o de prestação de serviços de lavagem de
veículos oflclals eloa a dlspostção da Prefeltura do Munlcíplo de
Sucuplra do Rlachão/MA.
4. Contratado: RIIIELIITO MOIYTEIRO DE SOUSA.
5. CPF: (X,8.3O9.553-56.
6. Valor Contratual: Rí$ 4Ct.7zOrOO (quarenta mll setecentos e vinte
realsf.
7. [\rndamentaçâo: LeI Federal n" 14.13o12ol21.

AÍigurando-me que o procedimento de contrataçáo
epigrafado encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda
presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do
processo, RATIFICO a decisâo exarada no Termo de dispensa de acordo
com os seus próprios fundamentos.

Portanto, efetive-se a contrataçâo, com
licitação, segundo o disposto acima.

Dispensa de

Sigam-se seus ulteriores termos. Publique-se no pra?n
legal.

Sucupira do Riacháo (MA), 16 de novembrno de 2O22.

cn^ o.-.:\í>
KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA

Secretôrla Mun. de Admlnlrtração Geral
Portarla n" OO5/2O21

Rua São 'José, N" 479, Centro - cEP: 65668-000 - CNPJ: OL.6L2.338,/0001.-67
Eone/fax: (99) 3553-L098,/1"019

E-mail : prefeiturasueupiradoriachao@gmeil.com


