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TERMO DE DISPENSA

1. Processo Dispensa de Licitaçáo n0 O25/2022,
2. Obieto: Contrataçâo de empresa para prestação de serviços na realização
de evento alusivo ao Dia das Mães, a ser realizado na Quadra Poliesportiva
Henrique Severino no dia 06 (seis) de maio do corrente ano.
3. Contratada: ILMARA LIMA DA SILVA,
4. CNPI: 21.105.155/0001-62.
5. Valor Contratual: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Sucupira do

Riachão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, vem manifestar-se

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

com o disposto na Lei Federal n'14.133/2OZl, em conformidade com Parecer da

Assessoria furídica nos termos e razões abaixo apresentados:

| - Razão da Escolhar

Portanto, considerando a competência da empresa que apresenta

conduta exemplar e ilibada, conclui-se que o mesmo é indiscutivelmente a mais

adequado à plena satisfação do obieto pretendido.

II - Justificativa do Preçor

O preço da contratação no valor global de R$ 31.200,00 [trinta e um mil

e duzentos reais) se encontra dentro dos limites da moderação, com iusto ônus
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Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta realizada

e toda a documentação anexada neste termo, principalmente com o Parecer da

Assessoria |urídica acostados, concluímos que: ILMARA LIMA DA SILVA, inscritá

no CNPJ sob o no 21.105.155 /0001.-62, apresenta as condições legais para a

contratação direta, com DISPENSA de licitação para prestação de serviços acima

citados.
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para a adminisffação, sendo compatÍvel com os preços praticados no mercado,

devidamente demonstrado em cotação prévia de preços, realizada pela autoridade

competente.

rv- coNclusÂo.

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

iustiÍicativa do preço, com fundamento no artigo 72, inciso VI, VII da Lei

Federal \e 14.133 /2021, opinamos pela realização da contratação direta por

meio de Dispensa de Licitaçâo,

Encaminhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisão.

Sucupira do Riachão - MA, 05 de maio de 2022.

ose arlen Barbos da Silva
Agente de Contratação

Arão Noleto de Carvalho Neto
Membro
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Isabel de Sousa Silva
Membro
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