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Processo Admlnlstraüvo no 0113.403t20221CpL.
lnexigibilidade no 021,i2O22.

de Pessoa JuÍidica para Prcstaçâo de Serviços de Assessoria e
UÍbana do iiunicÍpio de

inistraüva para Fins

TARCISIO SOUSA E SILVA
do lllaranhão.

3.í.348.085/000í-1s.
6. Valor Contrahral: Rs í20.000,00 (cento e vinte mil reaas).

A Comissáo permanente de LicitaÉo da prefeitura Municipar de sucupira do
Riachão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuiçóes regais, vem maniÍestar-se no
sentido da contratação referente ao pÍocesso a seguir discriminado, de acordo com o disposto
na Lei Federar n" 14.o39t2020, bem como a Lei Federar no 8.666/93, êm confoÍmidade com
Parecer da Assessoria Jurídica nos leÍmos e razóes abaixo apresentados:

| - Razão da Escolha

Após avaliação da autoddade superior, considerando consulta realizada e toda a
documentação anexadâ neste teÍmo, principarmente com o parecer da Assêssoria Jurídicâ
acostados, concruímos que a sociedade unipe§soar de Advocacia: TARcrsro sousA E
sllvA soclEDADE TNDT,IDUAL DE ADVocAcrA, inscrita no cNpJ sob o n"
34.348.085/000í-15, apresenta as condiçÕes regais para a contrataÉo direta, com
lilExlGlBlLlDADE de ricitaçáo para contrataçáo de pessoa Jurídica para prestação de
serviços de AssessoÍia e consunoria Jurírtica/ Administrativa para Fins de promoção de
Regularizaçáo Fundiária urbana do Município de sucupira do Riachão, Estado do Maranhão;

PoÍtanto, considerando a competência da sociedade unipessoar de Advocacia
quê aprêsênta conduta exômplar e ilibada, e demonstra notóri€ especializaçáo condui_se que
a mesma é indiscutivermentê a mais adêquada à pÍena satisfaçáo do objeto pretendido.

ll - Justificaüva do ptnço:

O pÍep da contratação no valorglobal de R$ í20.000,00 (cento e vlnte mil rsaÉ1,
dividido em 12 (doze) parcelas mensais de Rg I0.000,00 (dez mil reais), se êncontra dentÍo
dos limites da modêração, com justo ônus para a administraçáo, sendo compatí,er com os
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preços praticados na regiáo, em relaÉo ao campo de atuação e especialização da emptêsa,
bem @mo os valores de referência constantes do projeto Básico.

Diante de todo o exposto, considerando a razào da escolha e a justificativa do
com fundamento na Lei Federal n 14.Oggt2O2O, c,/c aÍtigo 25, inciso ll, s lo da
I no 8.666/93, opinamos pela realizaçáo da contratação direta por meio de

lnexigibilidade de Licitaçáo.

Encaminhe.se à autoridade superior para ratificaçáo desta decisáo.

Sucupira do Riacháo - MA, 29 de julho de 2022.

DA ILVA
Presidente CPL

t
Francisco Adriano das Neves

Membro/CPL

AÉo Neto
Membro/CPL
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