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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N" 06.089.668/0001-33

ATO DELIBERATIVO Rubrica

Na qualidade de ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de São
João dos Patos/MA, e tendo em vista o baixo valor da despesa concernente ao
Processo Administrativo n® 0401008/2021, esta egrégia Secretaria decide pela
contratação do item objeto do mesmo por meio de Dispensa de Licitação.

A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 delineia em seu artigo 24, de forma
taxativa, os casos possíveis de Licitação Dispensável, entre os quais destacamos o
inciso 11 que segue in verbis;

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos •nesta Lei,

. . desde que nàq -se ^efirarn^ a 'parceias de um mesmo serviço,
• • - comprapu aiieríaçào'de'rnàiorvuito que possa ser realizada de

„ ^-uma só.véz;

! Interessánte.também ressaltar a alteração à alínea "a"; inciso II, artigo 23
da Lei 8.666/93, pelo-Decretp 9.412, de 18 de junho de 2018, ih verbis;

Art. 1° Os valores estabelecidos; nos Jncisos I e II do caput do
art.^23_da- Lei n"'8.666.'de'.21' de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguio^síèrmos:;! i- ;

1\i; ' s'-.' ' . . ' , ^ •
.a)\ná modalidade convite - até R$ -176.000,00 (cento e setenta
' 8 seis milVéais);

; Logo considèfãndò,os,10% (dez por cento) previsto no inciso 11, artigo 24,
da Lei 8.666/93, p novo valor permitido para as Dispensas de Licitação é de até R$
17.600,00 (dezessete míl é. seiscentos feáis). Pelo exposto vemos que o valor da
contratação pretendida com o/Prbcesso Administrativo n° 0401008/2021, está dentro
do limite previsto no dispositivo legal supra, ,cõhforrrie pesquisas de preços constantes
nos autos dO' processo, justificando dessa forma a decisão desta Secretaria Municipal
de Administração pela contração por Dispensa de Licitação.

São João dos Patos/MA. 11 de janeiro de 2021.
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