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TERMO DE DISPENSA

. Dlspensa n" O4l2O22

. Processo ao 352.342120122

. ObJeto: Prestação de senrlços em conserto de pneus;

. Contratado: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO;

. valores dos senzlços: R$ 17.55o,oo (dezessete mll, qulnhentos e clnquenta realsf;

. Pagamento em parcela mediante prestação de senrlços:

A Comissâo Permanente de Licitação do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, no
'rso de suas atribüções legais, r'em manifestar-se no sentido de contÍatâção de prestação de serviços em consertos

de pneus de máqünas, r'-eiculos oflciais e/ou a disposição da Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão -
MÂ, refeÍente 20 processô a seguir discriminado, de acordo com o disposto na Lei Federal n" 8.666/93, em

conformidade com Parecer da Assessoria Juridica nos temos e razões abalro apresentados:

I - Razão da Escolha:

Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta rea)tzada e toda a documentação

anexada neste termo, principalmente com e Parecer da ÂssessoriaJurídica acostados, conclüu. JOSIi AUGUSTO

DE CARVAIHO, inscdto no CPF sob o no 236.560.693-87 apresenta os que os serviços da pessoa fisica as

condiçôes legais para a contrztz.ção diÍeta, com DISPENSÂ de ücitação paÍ corltÍzrtaçáo de pessoa ísica palr2

prcstação de serviços em conserto de pneus de veículos ler,-es, médios, pesados e maquinas, r,,eículos oFrciais e/ou

.-lisposição da Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão - MÂ, Haja vista que os serviços ora citado

satisfaz o interesse da Âdministração e a necessidade de funcionamento da Secretaria Municipal de Administração

deste Município, é indiscutivelmeote o mais adequado à plena satisfação do obieto de contratação.

II - Justificativa do Preço:

O preço da conhatação no valor global de R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais)

se encontÍa dentro dos limites da moderação, com justo ônus para a administração, sendo compatível com os

preços praticados na regiâo, em relação aos serviços pretendidos.

IY - CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, consideraado a razãlo da escolha e a iustificativa do preço, com

firndamento no artigo 24, inciso II da l-ei Federal n" 8.666/93, opinamos p ela redização da contratação direta

por meio de Dispensa de Licrtaçào.
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Encaminhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisão.

Sucupira do fuachão - MÂ, 25 de janeiro de 2022.

osé §üaden Barbosa da Sih-a

Presidente CPL
Portaria n" 101/ 2021

Arão etooleto de Canalho
Membro CPL

Isabel de Sousa Silva
Membro CPL
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