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DECRETO DE DISPENSA DELICITACAO 04/2021

16 de fevereiro de 2021.

"Declara a situagao de Dispensa de licitagao para
Contratagao de empresa para prestagao de Servigos de
transporte por empreitada global, mediante veiculo de
transporte coletivo com a finalidade de assegurar aos
moradores da zona rural acesso a servigos publicos
essenciais, inclusive bancarios — beneficios previdenciarios,
considerando a ausencia de transporte regular nas
localidades."

0 Prefeito Municipal de Sao Valerio, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuigoes legais e tendo em

vista os dispositivos contidos no artigo 24 da Lei n. e 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e,

Considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade de

realizagao de procedimento licitatorio para contratagoes feitas pelo Poder Publico;

Considerando que este orgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de controle externo;

Considerando a necessidade de prestagao de Servigos de transporte por empreitada global, mediante

veiculo de transporte coletivo com a finalidade de assegurar aos moradores da zona rural acesso a

servigos publicos essenciais assegurando o direito de ir e vir dos usuarios da zona rural de Sao

Valerio/TO

Considerando a presente contratagao assegurar o acesso nas localidades que nao possui transporte

publico nem particular,

Considerando ainda que a presente contratagao busca assegurar o acesso a servigos publicos

essenciais prestados na sede administrativa, importante ainda destacar a possibilidade de locomogao

dessas pessoas para fins de saques de beneficios previdenciarios e para realizagao de compras

basicas para a sua subsistence, servigos esses disponibilizado apenas na sede administrativa,

considerando ainda que nem todos os moradores possui veiculos proprio bem como condigoes

economicas de custear tais deslocamentos, sendo obrigagao do orgao publicos assegurar o minimo

de dignidade e de protegao a esta parcela da comunidade local.

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

mesmo diploma legal;

II do artigo 23, do ,

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;

Considerando que o valor da contratagao nao ultrapassa o limite legal referido acima, R$ 17.600,00

(Dezessete mil e seiscentos reais);
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RESOLVE:

Art. - Decretar a Dispensa de Licitagao,com observancia do disposto no Art. 24, II da Lei Especial n.
8.666/93 e Decreto Federal n. 9.412 de 18 de junho de 2018, para Contratagao de empresa para
prestagao de Servigos de transporte por empreitada global, mediante vefculo de transporte
coletivo com a finalidade de assegurar aos moradores da zona rural acesso a servigos publicos
essenciais, inclusive bancarios —
transporte regular nas localidades.

beneficios previdenciarios, considerando a ausencia de

Art. 25 - A contratagao que se refere o artigo anterior devera ser precedida de
contratual, sendo parte integrante deste, observando as exigencias elencadas na Lei n. 8.666/93.

instrumento

Art. 35 - Este Decreto entra em vigor na data de publicagao, revogam-se as disposigoes em contrario.

Sao Valerio/TO,16 de fevereiro de2021.
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