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PARECER - DISPENSA DE LICITAçÃO NR OO2l2020

Referência:
PROCESSO ADM: Ne 202004001.CPL-PMSB-MA

DISPENSA DE LICITAçÃO.
TEM-SE COMO DISPENSÁVEL E ASSIM
DISPENSADO A L-rC|TAÇÃO PARA COMpRAS

/SERVIÇOS EMERGENCIA OU DE CALAMIDADE
PÚBLICA, APTICAÇÃo Do ARTIco 24 INCIS0 Tv DA
LEI Ne 8.666/1993;

Trata-se de Dispensa de processo licitatório destinado a aquisição de material de
consumo para promover atendimento em caráter emergencial para combate ao COVID 19 no municipio
de São Bernardo/MA.

Estabelece o arL 37, inciso XX[, da Carta Magna, a obrigatoriedade de realização de
procedimento licitatório para contratações feitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo
constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na
Iegislação, quais seiam a lnexigibilidade e a Dispensa de Licitação, na Lei 8666/93 de licitáções e
contratos. Ê Dispensável a Licitaçâo:
ART. 24, INCISO ry

"lV - nos úsos de emetgência ou de colamidode públiú, quondo
caructarizada uÍgêncio de aendirrrentut de sltuaçAo qtp possa ocosionat
prcjúÍzo ou comprumeter o segurança de p€,,toos, obras, seniços,
equipamerrtd e out os fui' públt@s oq porticulorcs, e somenb pam os
à€ns rreÍ?ssários oo oteadimeitD do sítuafio anergencial ou cotamia]sa e
pa|t os par.]€)os de obms e sefliços que Ws§am ser @ncluídas no prazo
máxlno de 180 (cento e otantq) dlos coasecutivos e ininteftuptas,
contidos do oanência da ancrgência ou cú,la idadq vedoda o
prcnagaçõo dos ,esrydiws @nt latos"

Bem assim analisado o processo e todas e os fatos argumentados e de acordo com as
normas .jurídicas que ele propõe, Temos perfeitamentê a norma estabelecida no arl 24 inciso IV da Lei
4.666/93 que tem como motivo ordinário de Dispensa de Licitação por "COMPRAS

/SERVIÇOS/EMERGÊNClA OU DE CALÁMIDADE PÚBLICA'.

No caso sub-analisado a dispensa de que trata o arügo citado acima,

Esses elementog consoantes acima demonstmdot estão todos atendidos no caso
concreto, que aquisição de material de consumo para promover atendimento em caráter emergencial
para combate ao COVID 19 no municipio de São Bernardo/MA, atende aos princÍpio da supremacia do
interesse público NÃO restando dúvidas de que estamos diante de uma situação a qual o processo
licitatório se torna DISPENSÁVEL considêrando-a nos termos do ArL 24 inciso Ma Lei Federal
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