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TERMO DE DISPENSA

1. Processo n" o,3l2O22;
2. obJeto: Especlílcação dos senrlços proÍlsslonals nas quostôes têcnlcas
admlnlstratlvas vlnculadas à Secretarla Munlclpal de Educação;
3. Contratado: MARIA DE JESUS MARIÂNO DE SOUSA;
4. valores doa senrlços: R!} 14.544,oo (guatorze mll quinhentos e quarenta e quatro
realsf;
5. Pagamento em 12 parcelas mensals no valor de 1.212,oo (um m duzentos e dose
realsf, mediante prestação dos senriços:

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sucupira do Riachão, Estado do

Maranhão, no uso de suas aEribuições legais, vem manifestar-se no sentido de contratação de prestação

de serviços profissionais nas questões técnicas administrativas vinculadas à Secretaria Municipal de

Educação, referente ao processo a seguir discriminado, de acordo com o disposto na Lei Federal no

8.666/93, em conformidade com Parecer da Assessoria Jurídica nos termos e razões abaixo

apresentados:

I - Razão da Escolha:

Após avaliação da autoddade superior, considerando consulta rea):zada e toda â documentação

anexada neste termo, principalmente com e Parecer da Assessoria Jurídica acostados, concluiu. MARIA DE

.TFSUS MARIAIIO DE SOUSA, inscrito no CPF sob o No 351.561.203-34 apresenta os que os serviços da

pessoa fisica as condições legais para â contÍâtâção diÍetâ, com DISPENSÂ de ücitação para contratação de

serviços profrssionais nas questões técnicas administrativas vinculadas à Secretaria N{unicipal de Educação. Haja

vista que os serviços ora citados sati.sfazem o interesse da Administração e a necessidade de funcionamento da

Secretaria Municipal de Educação, é indiscutir-elmente o mais adequado à plena satisfação do objeto de

con tÍâtâção.

II - Justificativa do Preço:
O preço da contrâtação no valor global de R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatÍo

reais) se encontra dentro dos limites da moderação, com justo ônus para a administração, sendo compatível com

os preços praticados na região, em relação aos serviços pretendidos.

IV - CONCLUSÃO.
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Diante de todo o exposto, considerando a razào d,a escolha e a justificativa do preço, com

fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal n"8.666/93, opinou pela reahzaçío da contratação direta
por meio de Dispensa de Licitação.

Encaminhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisão,

Sucupira do fuachão - N{4, 11 de janeio de 2022.

Jose Warlen Barbosa da Silva
Presidente CPL

Arao Noleto de Carvalho Neto
Membro CPL
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Izabel Sousa da Slva

Membro CPL

Ruâ São .Iose, N' 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ] 01.612.33E/0001ó7
Fone/fax (99) 3553-1098/1019

E-mail i pr€fdturasucupiradoriachao@gmail.com


