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TERMO DE DISPENSA

1. Dispensa dè Licitação n- 01/2018.
2. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal.
3. Contratada: B. C. RODRIGUES EIRELI.

4. CNPJ: 02.221.319/0001-72.
5. Valor Contratual: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João

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

no sentido da aquisição 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 apresentados:

I - Razão da Escolha:

Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta realizada e

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

Assessoria Jurídica acostada aos autos, concluímos que a empresa B. C. RODRIGUES

ÈIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.221.319/0001-72, apresenta as condições legais

para a contratação direta, com DISPENSA de licitação para fornecimento de

oxigênio medicinal;

Portanto, considerando a documentação constante no processo, conclui-se

que a empresa mencionada é indiscutivelmente a mais adequada à plena satisfação

do objeto do contrato.

II - Justifícativa do Preço:

O preço global no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se encontra dentro

do preço praticado no mercado, com justo ônus para a administração.
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IV-CONCLUSÃO.

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

justificativa do preço, com fundamento no artigo 24. inciso II da Lei Federal n-

8.666/93. opinamos pela realização da contratação direta por meio de Dispensa de

Licitação.

Encaminhe-se à autoridade superior para ratificação desta decisão.

São João dos Patos • MA, 16 de janeiro de 2018.
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