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TERMO DE DISPENSA

1. Dlspensa No 17 l2022lCPL
2. Processo tr S7L.S6Ll2OzzlCPL
3. obJeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de poda de árvores;
4. Contratado: EDSOIY ALVES VIEIRA;
5. Valores dos Senriços: R$ 1O.9OO,OO (dez mll e novecontos reals|;
6. Pagamento em parcela medlante as podas de eryores:

Á Comissão Permanente de Licitação do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Marânhão, no

uso de suas atribüções legais, vem manifestâÍ-se no sentido de contratação de pessoa fisica para prestaçâo de sen iço

de poda de árvores de grande, médio e pequeno poÍte, referente ao processo a seguir discdminado, de acordo com o

disposto na ki Federal no 8.666/93, em conformidade com Parecer da Âssessoria Jurídica nos teÍmos e Íazões

abaixo apresentados:

I - Razão da Escolha:

Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta rcdiuzda e toda a documentação

anexada neste termo, principalmente com e Parecer da Assessoria Jurídica acostados, conclúu. EDSON ALVES

VIEIRA, inscrito no CPF sob o no 868.579.913-91 apresenta os que os serviços da pessoa fisica as condições

legais para 
^ 

corrtÍ Íetçào direta, com DISPENSA de licitação para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PARA PRESTAÇÃO OE STRVIçO DE PODA DE ÁRVORES DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE,

haja r.ista que os serviços om 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 - Justificativa do Preço:

O preço da contratação oo valor global de R$ 10.900,00 (dez mil e nol'ecentos reú) se encontra

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

praticados na região, em relação aos sen iços pretendidos.

TV - CONCLUSÃO.
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Diante de todo o exposto, consideraado a razáo da escolha e a justificativa do preço, com

fnndamerto rio artigo 24, inciso II da ki Federal n" 8.666/93, opinamos pelate rzaçío da coÍrtraração dketâ

por meio de Dispensa r.le Licitaçâo.

Encaminhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisão.

Sucupira do fuachão - À{.4., 14 de março de 2022.

Jose Warlen Barbosa da Silva
Presidente CPL
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