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TERMO DE DISPENSA

1. Dispensa ![" 94l2022
2. Processo tr 42L.4LL|2O22
3. ObJeto: Contratação de empnesa para Execução dos Serviços na realização do Encontro Pedegrógico
2022rt ser realizado no dia 28 de setembro do correnúe ano;
4. Contratado: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA;
5. Valores dos Senrlços: R$ 5.4OO,OO (clnco mll e quatrocentoi reals!;

Â Comissão Permanente de Licitação do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão,

Í1o uso de suas atribuições legais, vem manifestar-se no sentido de contratação de pessoa fisica para prestação de

serviços de solda, referente ao pÍocesso a seguir discriminado, de acordo côm o disposto na Lei Federal no

-r.666/93, em conformidade com Parecer da ÂssessoriaJurídica nos termos e razões abaixo apresentados:

I - Razão da Escolha:

Após avaliaçáo da autoridade superior, considerando consulta rcalizada e toda a documentação

anexada neste termo, principalmente com e Parecer da Âssessoria Jurídica acostados, conclüu. VELOSO &
VELOSO CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ n" 21.965.287IOAOL-64 apresenta os que os

serviços da pessoa jurídica as condições legais paÍa a contrzitzção dketa, com DISPENSA de licitação pan

Contratação de empresa para Execução dos Serviços na realização do Encontro Pedagógico 2022, a scr

realizado no dia 28 de seüembno do correnúe ano, haja l'ista que os serviços ora citado satísfaz o interesse da

Administraçào 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 no valor global de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) se eocofltra

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

praticados na região, em relação aos serviços pretendidos.

IV - CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, considerando a razáo da escolha e a iustificativa do preço, com

fundamento no artigo 24, inciso II da L.ei Federal n" 8.666/93, opinamos pela rea)ízaçáo da contratação

direta por meio de Dispensa de Licitação.

Encaminhe- se à autoridade superi o r p^ra ratificação desta decisão.

Rua São José, N" 479, Cenho - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/000147
Fone/fax (99) 3553-1 098/10 I 9

E-mail : prefeitu rasucupiradoriachao@gmail.com

í5\sy



DEr

poro o Povo

Sucupira do Riachão - M,{,22 de setembro de

!ose Barbosa da
Presidente CPL

lsabel de Sousa Silva
Membro CPL

Caroline de Sousa Silva Costa
Membro CPL

Rua São José, N" 479, Cenlro - CEP: 6566E-O00 - CNPJ: 01.612.338/0001ó7
Fone/fa:r: (99) 3553- I 098/ l0 I 9

E-mail :prcfeiturrsucupiradoriachao@gmail.com

PAL ís
\Siln..'-)

.bra')
--)'_
]-"j

.t*t.p0 , o, à ,L;0 .

r\\
)


