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FUNDAMENTALAO LEGAL DISPENSA DE LICITACAO:
A vigente legislagao (art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993) preve dispensade 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 possaser realizada de uma so vez.

Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo total dos servigos mostra compativel com o (limitefixado pelo artigo 24, II, da mesma lei).

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

Considerando que este orgao nao dispoe de servidor qualificado para desenvolver osreparos/manutengao e upgrades dos equipamentos de informatica e rede.
Considerando que este orgao necessita de manter em pleno funcionamento e sem riscos deparalisagoes os sistemas operacionais.
Considerando ainda, que os servigos tecnicos de informatica permitira o cumprimento dos limites de
tempo medio de atendimento, de forma a apoiar, tempestivamente, os processos, atividades e
servigos executados por estes.

Considerando que com uma ampla rede de servigos que exigem rapidez, tern sido impensavelexecutor agoes sem o suporte das tecnologias de informagao. Com a insergao das tecnologias deinformagao e comunicagdo no cotidiano, o trabalho toma-se mais vantajoso e eficaz, facilitando emelhorando a qualidade dos atendimentos.
Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos ecompras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23, domesmo diploma legal;

Considerando ainda que o Art. 1, II do Decreto n. 9.412 de 18 de junho de 2018, preve dispensa delicitagao para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", doinciso 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 noartigo 24, II da Lei 8.666/93, para Contratagao de servigos de informatica, compreendendo amanutengao de equipamentos e de rede, bem como sistemas operacionais para a PrefeituraMunicipal de Sao Valerio, no periodo de janeiro a outubro de 2021.
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Por estas razoes, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, lei 8.666/93, justificamos este
procedimento de dispensa de licita?ao;

Sao Valerio, 14 de janeiro de 2021.
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