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PREFEITURA MUNICIPAL DE §UCUPIRA DO RIACHÃO/MA
PROCESSO ADM|N|STRAT|VO Ho 452.442nV23

AVISO DE DISPENSA N" O13í2O23
COM BASE NO ART. No 75, ll€ls0 ll & Lêi í4.13V2021

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão MA, em conformidade com Art. 75, inciso ll -
da Lei Federal n.o 14.13312021, toma público aos interessados gue a administração
municipal pretende realizar CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS TÉCNICOS DE
AUMENTAçÃO DE DADOS PÚBUCOS (PROCESSOS UCTTATÓRrcS EM cERAt- DECRETOS,
PORTARIAS, LEIS, CONVÊNrcS...) NAS FERRAMENTAS r/yEB, EM ATENDTMENTO ÂS LE|S
12.52712A11 E LC 131/2009, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, podendo êventuais interessados aprêsentarem Proposta
de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a
administração escolherá a mais vantaiosa-

LimÍtepara Apresentação da Proposta de Preços:All03l2@3 às 17:00h

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de
Sucupira do RiacfiãÊ MA Rua São José, H" 479, Centro - CEP: 65668{00, Sucupira do
Riachão -MA, no horário de 08:00 às 14:00, eÍn dias uteis ou pelo E-

mail: cplpmsr@omail.com até a data limite.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do
Município https://sucnpiradoriachao.ma.ggrv.hr ou aüavés do E*naiL cphrmsr@ffnail.wn.OutÍas
informações poderão ser obtidas na Sala da CPL no horário das 08h:00 às 12h:00 de
segunda a sexta feira.

Sucupira do Riachãü MA, 24 de fevereiro de2023.

JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
AgeÍrte de Contratação

Rua 5âo José, N" ]179, centro - CEP: 65668-000 - cÀIP,f,: AL.6L2-338/00O1-67
Eone/faxz t99) 3553-LA98/LOL9

E{rãU : prcÊtrufü}u€u$rrdortrcbr0(DE§rlL€om
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DISPENSA DE VÀIÍ)R. N'OT3/2023
COM BA§E NO ART. N'75, INCISO II da I*i l4Í33n021

o NÍLrNrtcÍpto DE sucuPIRA Oo ruacHÂo-MA, Inscrito no CNpJ N.01.612.338/0001-67, com
se& à Rua São Jose, No 479, Centro, Sucupira do Riachão -MA - CEP - 65668-000, por intermedio do
Departamento de Licitação, toma público que, realizani Chamada Pública" com criterio de julgamento
MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artígo N" 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências
estabel€ci&s nçstc E<lital, conforme os critérios e procedimentoa a scguir definidos, objetivando obter
a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

1.0 - IX) O&rETO:

l.l Constitui objeto desta Chamada Publica CoÍrtÍatação de prestação de sewiços
técnicos de alimentação de dados públicos (processos licÍtatórios em geÍal, decretos,
portaÍias, leis, convênios..,) nas fenarnentas web, eÍn atendimeÍto as Leis 12.527/2011
e Ic'131/2009, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Sucupira do

Riacfião - Ma

1.2 Compõem este Edital, alern das coodições especificas, os següntes documentos:

1.2.1 _ ANEXO I - TERMO DE REFENÊNCIE;

2.0- Ixx nECUR§()§ ORÇAMENTÁRIO§:

2. l. As &spesas decorÍEntes desta contrar$o esrão programadas crn dotação orçarnenúria
própri4 prcüsta no oÍçamento do Poder Executivo, pa.ra cxercício & 2023, na classificação

abaixo:

Unidade Orçanenuina 02.M.01 - Secre6ia Mmicipal de A&ninisEação Gaal
Prqieto/Atiüdade : 04.122.W2.2013.0000 - Mânut. e Func. da Secrctaria de Adminisração Geral
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 * Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçâo

3.0- IX) VAI,OR E,STIÀtrA.DO:

Ruá sào ,José, N'4?9, cêatro - cEPl 65668-000 - cHPo: 0L.612.338/0001-6?
Eo!ê/fax: (99) 3553-1098,/1019

E-mail . prcÍciturasucudredoriactro@smril.com

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO
DAS PROP'OSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

DIAOI/O312O23, AS t7:00 HORÂS

REFERÊNCIAS DE HORTIRIO: HORARIO DE BRASILIA.DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO
DAS PR,OP'O§TAS E INCIJMENTAÇÃO:

cplpmsr@gmail.com

LINK DO EDITAL: https : //suc uoiradaliaçJup. na. gov. br
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3.1 - O valor global estimado para contratação seÉ de R$ 25.933,30 (VINTEf,CINCOMIL
NOYECENTOS E TRINTA E TRÊS REÀIS).

l.o - runiooo PARA EI\wIO DA rrocItMENrAÇÃo DE EABTLTTAÇÃo E FRoFosrÂ
DEPNf,ÇG

4.r. 
^ 

A pÍesenre DISPENSA DE LICmAÇÃO ficaní ABERTA PiOR UM Pf,RÍOIx) Df, 3
(TRES) DIÂ§ UTEIS, a partir da data da diwlgação no site, e os respectivos documentos
deverão ser encaminhados ao emeil: cplpmsr@gneilcon, preferencialmente fazendo
referência a DISPENSA.
4.1.2 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 0110312023 as 17 horas.

4.2 lhhilitscío Jurídicâ e Ficcel:

4.2.1 Prova de inscrição no Cadasrro Nasional de Pe.ssoa Jurídica - Catib CNPJ;

4.2.2 Curtrrto Social ern ügor (Consoüdado), devidamênt€ Í€gistrado, em se tratedo & socir{ades
comerciais; exigiodo.se, no caso de sociedade por açôes, docutnentos de elei@ dc se.us adminisradores;
Eststuto Social devidan€nte regisfiado rcompalúado a ultima ara de êteição de sets dirigentes
devidamcnte registrados em se tratando de sociedades civis com ou seÍn fins lucrúivos. Quando
sr tÍltr dê cmprcse píôlica scrá ryrcscotado ciiph das lcis qrlc a iosriariu; C€Ítifcado dr CoÍdiçâo dc
MicroerryeenHor ladividual - MEI;
4.2.3 Regula'idade pars com a Fazenda Federsl - Certidâo Conjunta Negativa De Debitos rolativos a

Tributos Fçderais e à Díüda Ativa da União;
4.2,4 Certidilo Regulaidade junto à Secraria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

4. 2. 5 Certidão Nqativa de De*ito & Muni<Ípio Sede da Bryresa (CND ?r{unid@);
4.2.6 CeÍtidão Negativa de Débitosjunto ao FGTS;
a. 2 . 7 C<rtidão Ncg*iva de Débitos Trabalhistas (CNDT);
a. 2 .8 Copia ila Cédula dc ldcntiddc dos sócios da emprcsa ou dos rçpçescntantcs das entidadcs (RG);

4.2.9 Atestados de capacidade técnic4 fomecido por pessoa jurídica de direito público ou privado

dçvidmeae id.trtifceda, cm nourc do licitmtc, rdativo à €§ro@ção do scrviço, crycÍvd cm

c&actêÍí§ics corn o objeto.

4.3 Pronorta de Preco:

4.3.1 A Proposta de preço deverá ser apÍesentada confoÍme TERMO DE REFERÊNCIA.
4.3.2 As pÍopostas de preço que nfu estiverem em consonância com as exigêÍlcias deste

Edital serâo &sconsíder&s julgardo- se pelâ desclâssiÍicação.

4.1,3 Os preçm ofertados não poderão exceder os valores unitírios, constantes neste Edital.

Devendo oHecer ao valor estiprÍado pela administra@.

Rua são arôsé, N' {-79, centro - cEP:65668-000 - CNPJ:01,612.338/0001-6?
Fone./fax: (99) 3553-1098/1019

E-imil: pÍdUtunruoÊndorhàeo@nril.coo

\
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5.0- DO PAGAMENTO:

5. 1. O pagamento o€rorerá em até 05 (cirrco) dias utcis do mês seguinte, medianteapresentaç{o
de nota Íiscal e após atesto do setor comp€tente, nos termos da LeiFederal n" l4.133n02l .

5.2. Para realizacÃo dos pagamenlos, o licitante vencedor deveni manteÍ a
regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0_ DAS DISP'OSIÇÔES GER,AI§:

6 . 1 . PoM o Municipio ÍevogüÍ o pÍEsente Editâl dâ Chailrada Púlica, no to& oü em parte,
por coweniência a&ninisnztiva e inteÍessc ptrblico, decmrerne de fato supewcniente,
devidamente justifi cado.
6.2. O Município deverá anular o presente Edítal da Chamada Púbtica, no todo ouem pârte,
sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação.
6,3. A auulação do procedimto de Chamada Piülica, nfo gera direito à iÍdcnização,
ressalv& o dispo,sto no panigrafo unico do aÍt. 7l da Lei Fe&ral no 14.133121.
6,4. Apos a fase de classificaçôo das propostas, nõo cabe desistência da mesma" salvo por
motivo justo decorente de fato supeweniente e aceito pelo Município.

wfuh*s".&^ Mi
Agente de Contratação

Ruâ sâo José, No {-79, cêntlo - cEp: 65568-000 - c p,r: 01.-612.334/000l-61
Fone/faxr (99) 3553-1098/1019

E-o!il: pú.&ibírcücutirrdoÍhct o@trdko6

)
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TERMO DE R,EFERf,NCIA

OI - FIII\DAMENTACÃO

Em cumprimento aos termos Artigo N" 75, inciso Il da Lei 14.13312021, são elaborados o prresorte para

que seja efetuado os Contratação de prestação de sêrviços técnicos de alimentação de dados
públicos (processos lieÍtatorios em geral, decÍetos, portaÍias, leis, convênios...) nas
ferramentas web, em atendimento as Leis 12.527/2011 e lc 131/2009, para atender as
demandas da Prefeitura Municipalde Sucupira do Riachão - Ma.

02 - OBJETO

colmRATAçÃo DE PRESTAçÃO DE- SERV|çOS TÉCMCOS DE ALIME}ÍTAçÃO DE DADOS
PtBucos (PRocEssos LIctrATffitG EH GERAL, DECRETOS, pmrAnilAs, LE|S,
coxtÉnps...) ilAs FERRAMENTAS WEB, Eü,r ATENII|MENTO AS LEIS 72.527tm11 E LC
131/2009, PARA ATENDER AS DEMANDÂS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHÃO - MÀ

2.1 - JUSTIFICATIVA:

A Prcfciture dbpõe de um Portal de infornrações que disponibilizr drdos/dôcumentos das

diversas secretarias para viabihzar a transpanência nas contas públicas para âcesso do cidadão
conforme determina e Lei Complementar l3f/2009 (Lei de Responsabilidade Fiscal) bem como e Lei
Fedenl 125.27 de l8 de novembm de 20ll(Lei de Acesso e InformrçIo Públice[ necessitrndo que

este portel seja elimentedo de forme contínua, o que se frz necessário e contretrçâo destc serviço.
Com e entredr em vigor dr IÉi de Acesso à Informeção e AdministrlçIo busca torner o processo

transparente mais facilitado ao cidadão pelo qual busca soluções tecnológicas que procurem
aprtsen6r gnficemenê os drdos de Entidde, ben omo rteeder os rcqrisitos de exporhçio de
drdos e outros pmvenicrtes da legblaçãa

2.2 - DESCRICÃO DO§ SERVICOS E VALORE§ ESTIMAI}OS

ITf,M Df,§CRrÇÃO D0§ PRODUTOS TTNIDADE QTIANT
VAI.OR

UNITÁRIO
MEN§AL

VAI]OR
TOTAL

I

PffirAçÂO DÉ SER! ffi TffiircOs D€
ATTMENTAçÃO DE DAÍ,OS PÚBLrcOS
(PROCESSOS UCTTATÓR|oS EM GERAL
ECnEfOq FORTAnüÀ§ r-§
cü{vÊ{tos-..} t{As FEffiAitcNTAs tüEB,
Ettl ATEIIDIMEI.ITO AS LEIS 72.â271m11
E LC 131/2m.

MÊS l0 R§ 2.593,33 R§ 25.933,30

TOTAL TO MESES R.S 25.933J0

03 - DA§ CONIXCÕE§ DD PAITTICIPACÃO

479, C€ntro - CEP: 65668 - C§PJ:
Fone/fax: t99) 3553-L098 /L019

Rua sâo José.

E-mail : prcÊlrul:r§u€uslÍItxillrcoilr@Emsl.eom

-67

r-r
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Poderão participar os interessados que t€nha ramo de atiüdade compatível cortr o objeto e que atendereÍn a
todas as exíg&rcias, inclusive guanto à documantaçfu e requisitos mínimos exigidos.

04 _ LOCAL E PRAZO I'O SERVICO§

Os serviços deverão ser efetuado,s pela vencedor4 na sede do município, ou em outro local preüamente
esabelecido pela PREFEIIURA MUNICIPAL. Os serviços serão imediatos a contar da data de
assinatura do Termo de Contrato e reçebirnento da Ordem de serviço, conformç solicitação da Seçretaria
Municipal de Administração.

05 - EXIGÊ.NCIA FUNDAME,NTAL PARA A PRESTACÃO DOS SERVICOS

Os preços adotados pela empresa contratada deverão estar de acordo com os praticados no mercado, e neles
deverão estaÍ inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas, üansporte,
fretes, dryrecrações, mão-de-obr4 encârgos sosiais e quaisquer ouüas despesas inerentes ao serviço.

O6 - DO CRONOGRAMÂ TÍSICO.TINANCEÍRO

O desembolso para fazu face aos crrstm com os serviços coneú à conta das dohções orçamenflirias

consignadas no &çamento do Mtrnicípio 2023, conforrne legislaçâo vigente.

UnidadeOrcammfária: 02.04.01 - Scrretaria Mrnicioal de Aúminisúracío Geral
Proieto/Atividade: 04.122.0fi)2.2013.fi)ü) - ManuL e Func. da Secretaria de Administracâo Geral
Nehrcqlde Desma: 3.J..90.{0.fi}: Scrvicos & Teçnolosh.# Infu-rudo e Couulforclo

07 - DA YIGENCIA

A futura contratação teni vigência até 3U12n023, contados a partir da assinatura do confrato, devendo os

values pschrados seÍsm fixos e irreajustaveis nÊstÊ período, no interessc e #ernrinaçfo da conffie e

aceitação pela contratada, o contrato podeni ser prorrogado nos exercícios financeiros subsequentes,

somente rdiante Aditivo ContrahÉI.

Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos ern Lei, sempre através de Termos Aditivos em

mdem sxrEs§€ntÊ, obse,rvmdo os rcspectivos créditos onçmentários-

Sucupira do Riachão- MA, 24 defevereiro de2A23

JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Confataçâo

Rtra sâo Jogé, N" 479. centro - cEp: 65668-000 - C!ÍPJ: AL-612-338/00O1-6?
Fone/fax: (99) 3553-L498/L019

E-mslt : pr€Êft urü§ucusrrrilrHrcBilr€DElnrÍl|eom


