
 

PREFEITURA DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
 

 
 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

1 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 963/2017 

 

 
SÚMULA: “ATUALIZA MONETARIAMENTE E 
FIXA OS VALORES CONSTANTES NO ARTIGO 
N° 23 DA LEI N° 8.666/93, COM BASE NO 
INDEXADOR IGP-M, OS QUAIS PASSAM A 
VIGORAR NOS PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA–MT E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, aprovou e eu, ANTONIO DOMINGO 
RUFATTO, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei,  

 

  

  Art. 1º - As modalidades de licitação constantes no art. 23 da Lei 
n° 8.666/93 serão determinadas em função dos seguintes limites:  

I - para obras e serviços de engenharia:  

a) convite - até R$ 652.216,05 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e 
dezesseis reais e cinco centavos);  

b) tomada de preços - até R$ 6.522.160,50 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois 
mil, cento e sessenta reais e cinquenta centavos);  

c) concorrência: acima de R$ 6.522.160,50 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois 
mil, cento e sessenta reais e cinquenta centavos); 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

a) convite - até R$ 347.848,56 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos);  

b) tomada de preços - até R$ 2.826.269,55 (dois milhões, oitocentos e vinte seis mil, 
duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos);  

c) concorrência - acima de R$ 2.826.269,55 (dois milhões, oitocentos e vinte seis 
mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos);  
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   Art. 2º - É dispensável a licitação:  

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 65.221,60 (sessenta e cinco 
mil, duzentos e vinte e hum reais e sessenta centavos);  

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 34.784,85 (trinta e quatro mil, 
setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).  

  Art. 3º - É parte integrante desta lei o Anexo I contendo o 
demonstrativo da atualização dos valores.  

   Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias.  

   Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

   

PREFEITURA DE PARANAITA/MT, 
Em, 15 de Agosto de 2017 

 

 

 

  
ANTONIO DOMINGO RUFATTO 

Prefeito de Paranaíta/MT 

  

  

 

 

 

 


