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FUNDAMENTALAO LEGAL DISPENSA DE LICITALAO:
A vigente legislagao (art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993) preve dispensa

de licitagao para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a",
do inciso II do artigo 23, do mesmo diploma legal, atualizado pelo Decreto n. 9412/2018 (R$l76.000,00 -
10% = R$17.600,00), desde que se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa
ser realizada de uma so vez.
Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo total dos servigos mostra compatfvel com o (limite
fixado pelo artigo 24, II, da mesma lei).

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA:
Considerando que este orgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de controle
externo;

Considerando que esta Secretaria necessita da presente contratagao visando fortalecer a base
produtiva e a geragao de emprego para a melhoria das condigoes de vida da populagao.

Considerando que as feiras livres sao um importante espago de comercializagao dos produtos da
agricultura tamiliar, indo muito alem disso: e tambem espago de socializagdo, identidade regional e
cultural e tambem de articulagao politico.

Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos e
compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23, do
mesmo diploma legal:

Considerando ainda que o Art. 1, II do Decreto n. 9.412 de 18 de junho de 2018, preve dispensa de
licitagao para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do
inciso II do artigo 23, da Lei n° 8.666/93

A Prefeitura Municipal de Sao Valerio, justifica o procedimento de dispensa de licitagao com base no
artigo 24, II da Lei 8.666/93, para Aquisigao de balcao sanfonado para atender a Feira do Produtor
Rural do municipio de Sao Valerio.

Por estas razoes, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, lei 8.666/93, justificamos este
procedimento de dispensa de licitagao;

Sao Valerio, 20 de maio de 2022.
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