ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO
CNPJ: 05.631.03110001-64
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ERMO DE DISPENSA
1. Processo Dispensa de Licitacão n 2 018/2017/CPL;
2. Objeto: Contratação de prestação de serviços em capacitacão de
profissionais do SAMU;
3. Contratada: SYLMARA ALVES DE SOUSA;
4. CNPJ: 21.864.911/0001-37;
5. Valor Contratual: R$ 4.215,00 (quatro mil duzentos e quinze reals).

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sftio
Novo, Estado do Maranhäo, no uso de suas atribuiçOes legais, vem manifestar-se no
sentido da contratação referente ao processo a seguir discriminado, de acordo corn
o disposto na Lei 0 8.666/93, em conformidade corn Parecer da Assessoria
JurIdica nos termos e razOes abaixo apresentados:

I - Razão da Escoiha:

Após avaliacao da autoridade superior, considerando consulta realizada
e toda a documentaçao anexada neste termo, principalmente corn o Parecer da
Assessoria JurIdica acostados, concluImos que a empresa: SYLMARA ALVES DE
SOUSA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.864.911/0001-37, apresenta as condiçöes

legais para a contratacäo direta, corn DISPENSA de licitacäo para prestacão de
servicos suprarnencionados;
Portanto, considerando a competência da profissional que apresenta
conduta exemplar e ilibada, conclui-se que a mesma é indiscutivelmente a mais
adequada

a plena satisfacão do objeto do contrato.

II - Justificativa do Preço:

0 preco da contratacão no valor global de R$ 4.215,X
(raquatr mil
duzentos e quinze reais) se encontra dentro dos limites da moderacao, corn justo
onus para a administração, sendo compatIvel corn os preços praticados na regiäo,
em relacraoampo de atuação e especialização da empresa.

Av. Presidente José Sarney, s/n, Centro - SItio Novo/MA
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IV - CONCLUSAO.
Diante de todo o exposto, considerando a razão da escoiha e a

justificativa do preco, corn fundarnento no artigo 24, inciso II da Lei Federal n
8.666/93, opinamos pela realizacão da contratacão direta por melo de Dispensa
de Licitação.

Encarninhe-se

a autoridade superior para ratificaçao desta decisão.
SItio Novo - MA, 04 de maio de 2017.

DAVISILVJPEREIRA
President CPL

ISNAYRA ES SANTANA
Membro CPL

MALONE SANTOS MOREIRA
Membro CPL

Av. Presidente José Samey, sin, Centro - Sftio Novo/MA
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