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l. Dlspenca N" OLl2O22
2. Processo N" 349.3?912o.22
3. ObJeto: Contratação de prestaçáo de servlços de llmpeza, consenraçáo e hlglene
de entreforros e telhados de prédlos públlcos;
4. Contratado: DOMINGOS VASCOI{CELOS RODRIGUES DE SOUSA;
5. Valores dos Servlços: R$ 13.2OO,OO ltreze mll e duzentos reals);
6. Pagamento em parcelas mênsais mêdiante prestação dos set-vlços:

Â Comissão Permaoente de ücitação do Muoicípio de Sucupka do Riachão, Estado do Maranhão, no

uso de suas atribúções legais, vem manifestar-se no sentido de cootratação de prestação de serviços de lirnpeza,

conservaÇão e tugiene de entreforros e telhados de prédios públicos, referente ao pÍocesso a seguir discriminado, de

acordo com o disposto na l,ei Federal Íf 8.666/93, em conformidade com Parecer da Assessoria Jurídica oos

termos e razões abaixo apresentados:

I - Razão da Escolha:

II - Justificativa do Preço:
O preço dâ c;ntratâção no valor global de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) se encontÍâ dentÍo

dos limites da moderação, com justo ônus pata a administração, sendo compatível com os preços praticados na

reg'ião, em relação aos serviços pretendidos.

por meio dc Dispensa de Licitação.

Ruê Sào Jose, N' 479, Centso - CEPI 65668400 - CNPJ: 01.612 338/000167

Fone/far: (99) 3553-1098/t019
E-mail:prefdturasucupiredoriachao@gmail.corn

TERMO DE DISPENSA

Âpós avaiiação da autoridade superior, considerando cÔnsulta rcalizada e toda a documentaçãcr

anexarla neste termo, principalmente com e Parecer da Àssessoria Jurídica acostados, conclúu' DOMINGOS

VASCONCELOS RODRIGUES DE SOUSÂ, inscrito no CPF sob o no 725.808.603-04 apresenta os que os

serviços da pessoa 6sica as con<lições legis para â contÍâtação diÍeta, corn DISPENSÀ de licitação para

C9NTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAçÃO E HIGIENE DE

ENTREFORROS E TELHADOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, haja.i'ista que os seniços ora citado satisraz o

interesse da Âdministração e a necessidade de frmcionamento deste Município, é indiscutivelmente o mâis

adequado à plena satisfação do objeto de contratação'

IV- CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, considerando a Íá;záo da escolha e a justificativa do preço, com

fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal n" 8.666/93, opinamos pela realização dâ contÍatação diÍeta
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Encaminhe-se à autoridade supeÍior paÍa Íatificação desta decisão.

Sucupira do Riachão - NÍÂ, 1 i de iareiro de 2022.

Jose Warlen tsarbosa da Silva
Presidente CPL

Àrao Noleto de Canalho Neto
Nlembro CPL

A,

,klrl ,1, àot,*^- ))lro.
Izabel de Sousa Silva

N{embro CPL
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