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TERMO DE DISPENSA

1. Processo No 382.37212O221CPL;
2. ObJeto: Contratação de locação de um lmóvel Saláo Comerclal;
3. Contratada: ANA E,LIZADE CARVALHO;
4. Valor Contratual: R$ 1O.9O8,OO (dez mil novecentos e oito reals)
5. Valor Mensal: R$ 1.212,OO (um mll duzentos e doze realsf.

A Comissáo 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' 8.666/93, em conformidade com Parecer da Assessoria Jurídica

nos termos e razões abaixo aFresentados:

I - FUNDA"MENTAçÃO

Em cumprimento â ki Federal n" 8.666/93 e suas alteraçôes, sáo
elaboradas o presente para que seja efetuada a contrataçáo de locaçáo de um imóvel
saláo comercial, localizado na Rua Irene Costa, s/n, Centro, nesta Cidade, destinado
a instalaçáo e funcionamento das atividades da AGED - MA, (Agencia Estadual de
Defesa Agropecuária do Maranháo).

2 - OBJETO

Contratação de locação de um imóvel saláo comercial, localizado na Rua
Irene Costa s/n, Centro, nesta Cidade, destinado a instalaçáo e funcionamento das
atirridades da AGED - MA, (Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão).

2,1 - Justificativa:

Esta contrataç âo se faz necessária para um melhor atender criadores do
nosso Municipio.

3 - DA DOTAçÃO ORçâIrErrrÁRrA

O gasto necessário à realizaçâo 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 t ei de Diretriaes Orçamentárias. Tal
constataçáo tem como fundamentaçáo na atividade estabelecida no PPA
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o4o1 - SECRETARIA MUNTCTPAL DE ADMTSTRAçÃO GERAL.
04.t22.0002.2013.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de
Administração Geral;
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

04 - DO CRONOGRÂMA FÍSICO-FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com a prestaçáo dos serviços
correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município
2022, conforrne legislação vigente.

05 - DO PRAZO DE EXECUçÃO

O prazo para da locaçáo será até 31 de dezembro de 2O22, a contar da
assinatura do Termo de Contrato.

06 - DA ESPECIFTCAçÃO DOS SERVIçOS

07 - RÂZÃO DA ESCOLHA:

Após avaliaçáo da autoridade superior, considerando consulta realizada e

toda a documentação anexada neste termo, principalmente com o Laudo de Avaliaçáo

e Parecer da Assessoria Jurídica acostados, concluímos que o imóvel de propriedade

da Senhora. ANA ELIZA DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o no 351.436.141-04,

apresenta as condiçôes legais para a contrataçáo direta, com DISPENSA de ücitaçáo

para contrataçáo de locaçáo de um imóvel saláo comercial, localizado na Rua Irene

Costa, s/n, Centro, nesta Cidade;

Haja vista que o imóvel ora citado satisfaz o interesse da Secretaria

Municipal de Administraçáo Geral, é indiscutivelmente o mais adequado à plena

saüsfaçáo do objeto do contrato.

()8 - JUSTIFICATTVA DO PREÇO:

Ruâ Seo Jose, N" 479, Centro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0001ó?
Fone/fa.r: (99) 3553-1098/1019

E-mail :prefeitürasucupiradoriachao@gmail.com
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ContÍataçáo de locaçáo de
um imóvel saláo comercial,
locaJizado na Rua Irene
Costa, s/n, Centro, nesta
Cidade, destinado a
instalação e funcionamento
das atiüdades da AGED - MA
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O preço da contrataçáo no valor global de RS 10.908,00 (dez mil novecentos

e oito reais) se encontra dentro dos limites da moderação, com justo ônus para a

administraçáo, sendo compatível com os preços praticados na regiáo, em relaçáo ao

objeto pretendido.

Diante de todo o exposto, considerando a razÂo da escolha e a Justiflcativa
do preço, com fundamento no artigo 24, lnciso X da Lei Federal n" 8.666/93,
opinamos pela realizaçáo da contrataçáo direta por meio de Dispensa de Licitaçáo.

Encaminhe-se à autoridade superior para ratiÍicação desta decisão.

Sucupira do Riacháo - MA, 05 de abril de 2022.

Jose Warlen Barbosa da Silva
Presidente CPL

Portaria n" lOl /2021

Aráo Noleto de Carvalho Neto
Membro CPL

Lr*$il /r. Àwo,,o- ràr'/r*
Isabel de Sousa Silva

Membro CPL
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