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1. Processo §" O2l2O22;
2. ObJeto: prestação de serviços de manutenção, instalação, atualização, de computadores e rede de internet

das secretarias municipais de Sucupira do Riachão MA;
3. Contratado: ELIOMY GUIMARÂES DE SOUSA;
4. Valores dos Serviços: R$ 17.4OO,OO ldezessete mil e quatrocentos reei3l;
5. Pagamênto em parcelas mensals no valor de RS l.4SO,OO(um mll quatrocentos e

cinquenta reals) mediante prestação de senriços:

Â Comissão Permanente de Licitação do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, no

uso de suas atribuições legais, vem manifestar-se no senúdo de contratação de pessoa fisica para prestaçâo de

serviços de mânutenção, instalação, 215y1izaçiç de computadores e rede de intemet das secretâÍiâs municipais de

Sucupira do Riachão - MÂ, refereÍ1te ao processo a seguir discrirninado, de acordo com o disposto na ki F'ederal

ao 8.666/93, em conformidade com Parecer da Àssessoria Jurídica nos teflnos e razões abaixo aprescntados:

| - Razáo da Escolha:

Âpós avaliação da autoridade superior, considerando consulta tedizada e toda a documentação

anexada neste termo, principalmeÍrte com e Parecer da Assessoria Jurídica acostados, conclúu. ELIOMY

GUIMARÂES DE, SOUSÂ, inscrito no CPF sob o to 008.722.253-09 apresenta os que os serviços da pessoa

fisica as condições Iegais para a contÍatação diÍetâ, com DISPENSÀ dehcitaçío para contÍatação de pessoa fisica

paÍa prestâção de seniços de manutenção, instalação, 
^t:udiz çào de computadores e rede de intemet das

secretarias municipais de Sucupira do Riachão - MÂ, haia vista que os serviços ora citado satisfaz o interesse da

Âdministração e a necessidade de funcionamento deste Município, é indiscutivelmente o mais adequado à plena

satrslação do objeto rJe conlraraçâo.

II - Justificativa do Preço:
O preço da coírtÍâtação no valor gbbal de R$ 17.400 (dezessete mil e quatrocentos reais) se encontÍa

dentro dos limites da moderação, com iusto ônus para a administração, sendo compatível com os preços

pÍâticâdos na região, em telação aos serviços pretendidos.
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TV - CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, considerando a Íazáo d^ escolha e a justificativa do preço, com

fundamento no artigo 24, inciso II da Iei Federal n" 8.666/93, opinamos p ela rcdiz*çào da contÍâtâção diÍeta

por mei<-, de l)ispensa de Licitaçào.

Encaminhe-se à autoridade superior para ratiÍrcação desta decisão.

Sucupira do Riachão - MÀ, 1 1 de laneto de 2ú22.
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