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TERMO DE DISPENSA

1. Dlspensa lf 09l2O22
2. Processo §" 559.3,4912o122
3. obJeto: contratação de pessoa física para prestação de serviços de solda;
4. Contratado: MANOEL DE.TESUS SILVA DO IIASCIMEIÍTO;
5. Valores dos Servlços: R$ 16.700,0O (dezesseis mil e setecentos reaisf;
6. Pagamento em parcela mediante prestação de senrlços:

Â Comissão Permanente de Licitação do Município de Sucupira do fuachão, Estado do Marâf,hão,

no uso de suas atribúções legais, vem manifestar-se no sentido de contratação de pessoa Íisica para prestaçào de

serviços de solda, ÍefereÍrte ao pÍocesso a seguir discriminado, de acordo com o disposto na Lei Federal n"

8.666/93, em conformidade com Parecer da Âssessoria Jurídica nos teÍmos e razões abalro apresentados:

I - Razão da Escolha:

Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta re lzada e loda r documentação

anexada neste termo, principalmeflte com e Parecer da Âssessoria Juídica acostados, conclúu. MÀNOEL DE

JESUS SILVÂ DO NÂSCIMENTO, insuito no CPF sob o no 550.369.963-72 apresenta os que os serviços da

pessoa fisica as condições legais para a coÍrtÍâtaçâo direta, com DISPENSÀ de licitação para CONTRATAÇÃO

DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, haja vista rlue os serviços ora

citado satisfaz o interesse da Àdministração e a necessidade de funcionâmento deste Município, é

incliscutiveknente o mais adequado à plena satisfação do objeto de cofltÍâtâção.

II - Justificativa do Preço:
O preço dà coÍtÍÍ taçáo no valor global de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) se encontÍa

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

praticados na região, em relação aos serviços pretendidos.

TV. CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, considerando a tazào da escolha e a justificativa do preço, com

fundamento flo artigo 24, inciso II da Lei Federal no 8.666/93, opinamos pela tealização rJa contattçào

direta por meio de l)ispensa de Licitação.

Encaminhe-se à autoridade supedor para ratificação desta decisão.
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