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LEI Nº 381/2015. 
De 19 de Março de 2015. 

 
“Dispõe sobre atualização dos valores 
fixados na Lei Federal n.º 8.666/1993 e dá 
outras providências”. 

 
O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o cargo, faz saber que a Câmara Municipal de Novo 
Mundo aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei. 

Artigo 1º. Ficam atualizados monetariamente os valores fixados no artigo 23 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 no âmbito do Município de Novo Mundo-MT, observado o artigo 120 
dessa mesma Lei, e com base no IGP-M acumulado no período de 1998 a 2014. 

Artigo 2º. Os valores atualizados por esta Lei, para as modalidades a que se 
referem os incisos I ao III do artigo 22 da Lei Federal n.º 8.666/93, passarão a ser 
determinados em função dos seguintes limites: 

 
I - para obras e serviços de engenharia:  
 
a) Convite - até R$ 364.335,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 

trinta e cinco reais);  
 
b) Tomada de preços - até R$ 3.643.350,00 (três milhões seiscentos e quarenta 

e três mil e trezentos e cinquenta reais);  
 
c) Concorrência: acima de R$ 3.643.350,00 (três milhões seiscentos e quarenta 

e três mil e trezentos e cinquenta reais).  
 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
 
a) Convite - até R$ 194.312,00 (cento e noventa e quatro mil trezentos e doze 

reais);  
 
b) Tomada de preços - até R$ 1.578.785,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e 

oito mil setecentos e oitenta e cinco reais);  
 

c) Concorrência - acima de R$ 1.578.785,00 (hum milhão, quinhentos e setenta 
e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais). 

 

Artigo 3º - É dispensável a licitação: 
 
I – Para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 36.433,50 (Trinta e seis 
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mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos); 
 
II – Para outros serviços e compras de valor até R$ 19.019,20 (Dezenove mil 

dezenove reais e vinte centavos). 

Artigo 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com feitos 
para o exercício financeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, aos 19 de Março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 


