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TERMO DE DISPENSA

l. Dispensa No OS l2O22
2. Processo N" 35ê.3,4?120122
3. ObJeto: LAVAGEM DE VEÍCULOS;
4. Contratado: RIVELIITIO MOMEIRO DE SOUSA;
5. valores dos senrlços: R$ lzsoo,oo (dezessete mll e quinhentos realsf;
6. Pagamento em parcela mediante prestaçâo de senrlçois:

Â Comissão Permanente de Licitação do Município de Sucupira do fuachão, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais, vem manifestaÍ-se no sentido de cootratação de prestação de serviços de iavagem

de veículos oficiais e/ou a disposição da Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão - MÂ, referente ao

processo a seguir discriminado, de acordo com o disposto na ki lrederal f 8-666/93,em conformidade com
Parecer da Assessoria Jurídicâ ilos termos e razões abaixo apresentâdos:

I - Razáo da Escolha:

Âpós avaliação da autoridade superior, considerando consulta real:,zada e toda a documentação

anexada neste termo, principalmente com e Parecer da Âssessoria Jurídica acostados, concluiu RIVELINO
MONT'EIRO DE SOUSÂ, inscrito no CPF sob o n' 008.309.553-56 apÍesenta os que os serviços da pessoa fisica

as condições legais Para a contÍatâção direta, com DISPENSÂ de licitação para contratação de serviços lavagem

de r,'eículos oficiais e/ou a disposição da Pre feitura do Município de Sucupira do fuachão - MA, haja r.'ista que os

serviços ora citado satisfaz o interesse da Administração e a necessidade de funcionamento deste Município, é

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto de contratação.

II - JustiÍicativa do Preço:
O pÍeço dâ contÍât^ção Lo valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mii e quinhertos Íeais) se encolltÍâ

dentro dos limites da moderação, com justo ônus para a administração, sendo compativel com os preços

praticados na re6;ião, em relação aos serviços pretendidos.

IV. CONCLUSÀO.

Diânte de todo o exPosto, considerando a razáo dr escolha e a iustificativa do preço, com

fundameÍIto no artigo 24, inciso II da Lei Federal n" 8.666/93, opinamos p ela reaLzação da conrratação direta

por meio de Dispeosa de Licitação.

Encaminhe-se à autoridade supedor para ratificação desta decisão.
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SucupiÍa do Riachão - MÂ, 25 de jatcl:o de 2022.

ose Waden Barbosa da
Presidente CPL

Portaria n" l0l/ 2021

Ârão Noleto de Carvalho Neto
Mcmbro CPL
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