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1. Processo N" O6l2O22lCPLi
2. ObJeto: Contratação de locação d_e um lmôvel Urbano Resldenclal;
3. Contratada: LUZINETE CONCEIçAO DLAS MUNIZ;
4. Valor Contratual: R$ 6.006'00 (seis mll e sels reais)
5. Valor Mensal: RS 546,00 (qulnhentos e quarenta e sels reals).

A Comissao Permanente de Licitaçáo do Município de Sucupira do

Riacháo, Estado do Maranháo, no uso de suas atribuições legais, vem manifestar-se

no sentido da contrataçáo referente ao processo a seguir discriminado, de acordo

com o disposto na Lei Federal n' a.666193, em conformidade com Parecer da

Assessoria Jurídica nos termos e raz'ôes abaixo apresentados:

CACÃO DO OB.IETO

1 - FUr{DAMENTAçÃO

Em cumprimento a Lei Federal n' 8.666/93 e suas alteraçôes, são

elaboradas o presente para que seja efetuada a contrataçáo de locaçáo de um
imóvel urbano, localizaào na Rua 10 de Novembro, s/n, Centro, nesta Cidade,
destinado ao apoio administrativo ao executivo Municipal, na hospedagem de

assessores e demais equipe técnica.

2 - OBJETO

contrataçáo de locação de um imóvel urbano, localizado na Rua 10 de

Novembro, s/n, centro, nesta cidade, desünado ao apoio administrativo ao

executivo Municipal, na hospedagem de assessores e demais equipe técnica.

2.1 - Justlficatlva:

Este pedido tem a Íinalidade de atender as necessidades de
funcionamento do Município de Sucupira do Riachão - MA.

3 - DA DOTAçÃO ORçAMEI{TÁRIA

O gasto necessário à rcalizaçâo do processo e à consequente contratâçáo
tem adequaçáo orçamentária e Íinanceira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Tal constataçáo tem como fundamentaçâo na atividade estabelecida no PPA
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O4O1 . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO GERAL.

04.L22.0002.2013.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria
Municipal de Administração Geral;
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

07 - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O prazo para da locaçáo será até 31 de dezembro de 2022, a contar da
assinatura do Termo de Contrato.

()9 - DA ESPBCTFTCAçÃO DOS SERVrçOS

10 - RÂZÃO DA ESCOLTIA:

Após avaliaçáo da autoridade superior, considerando consulta reaTizada e

toda a documentaçáo anexada neste termo, principalmente com o Laudo de

Avaliação e Parecer da Assessoria Jurídica acostados, concluimos que o imóvel de

propriedade da Senhora. Luzinete Conceiçáo Dias Muniz, inscrito no CPF sob o n'
001.167.843-77, apresenta as condições legais para a contrataÇâo direta, com

DISPENSA de licitaçáo para contrâtâçâo de locaçáo de um imóvel urbano,

localizado na Rua 10 de Novembro, s/n, Centro, nesta Cidade, destinado ao apoio

administrativo ao executivo Municipal, na hospedagem de assessores e demais

ITEM DESCRIçÃO DETALIIADA QUANT UND VAL. UNIT. VAL. TOTAL

01

contrataçáo ,-de locação de
um imóirel urbano,
localizado na Rua 10 de
Novembro, s/n, Centro,
nesta Cidade, destinado ao
apoio administrativo ao
executivo Municipal, na
hospedagem de assessores e
demais equipe técnica

i1 MÊS

equipe tecnica;

O desembolso para fazer face aos custos com a prestâçáo dos serviços
correrá à conta das dotações orçamentá,rias consignadas no Orçamento do
Município 2022, conforme legislaçáo vigente.

08 - DO PRAZO DE E:XECUçÃO
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Haja vista que o imóvel ora citado satisfaz o interesse da Administração

deste Município, é indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfaçáo do objeto

do contrato.

11 - JUSTIFICATTVA DO PREÇO:

O preço da contrataçáo no valor global de R$ 6.006,00 (seis mil e seis

reais) se encontra dentro dos limites da moderaçáo, com justo ônus paÍa a
administraçáo, sendo compatível com os preços praticados na regiáo, em relaçáo ao

objeto pretendido.

Encaminhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisáo,

Sucupira do Riacháo - MA, 31 de janeiro de 2022

Jose War Barbosa da Silva
Presidente CPL

Portaria n" l0l/2O21

Aráo oleto de Carvalho Neto
Membro CPL

Isabel de Sousa Silva
Membro CPL
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12 - CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, considerando a razÁo da escolha e a

Justlflcatlva do preço, com fundamento no artlgo 24, lncíso X da Lel Federal n"

8.666193, opinamos pela realizaçâo da contrataçáo direta por meio de Dispensa de

Licitação.


