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DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2021

"Declara a situagdo de Dispensa de licitagao para
Contratagao de servigos de informatica, compreendendo a
manutengao de equipamentos e de rede, bem como
sistemas operacionais para a Prefeitura Municipal de Sao
Valerio, no periodo de Janeiro a outubro de 2021 e da outras
providencias."

O 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.° 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 que este orgao nao dispoe de servidor qualificado para desenvolver os
reparos/manutengao e upgrades dos equipamentos de informatica e rede.

Considerando que este orgao necessita de manter em pleno funcionamento e sem riscos de
paralisagoes 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 impensavel
executor agoes sem o suporte das tecnologias de informagao. Com a insergao das tecnologias de
informagao e comunicagao no cotidiano, o trabalho toma-se mais vantajoso e eficaz, facilitando e
melhorando a qualidade dos atendimentos.
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;
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Considerando ainda que o Art. I, 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 alfnea "a",

do inciso II do artigo 23, da Lei n° 8.666/93;

Considerando que o valor da contratagao nao ultrapassa o limite legal reterido acima, R$

17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais);

RESOLVE:

Art. 1° - 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

servigos de informatica, compreendendo a manutengao de equipamentos e de rede, bem como

sistemas operacionais para a Prefeitura Municipal de Sao Valerio, no periodo de janeiro a outubro

de 2021.

Art. 2° - A contratagao que se refere o artigo anterior devera ser precedida de instrumento

contratual, sendo parte integrante deste, observando as exigencias elencadas na Lei n.8.666/93.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de publicagao, revogam-se as disposigoes em

contralto.

Sao Valerio-TO, 14 do mes de Janeiro de 2021.
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