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Referência:
PROCESSO ADM: Ne 2O2OO40O2-CPL-PMSB-MA

DISPENSA DE LTCITAçÂO.
TEM.SE COMO DISPENSÁYEL E ASSIM
DISPENSADO A LICITAÇÃO PARA COMPRAS

/SERVIÇOS EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE
PÚBLICA, APLICAÇÂo DO ARTIG0 24, INCISo IV DA
LEI Nq 8.66611993;

Tratá-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/MÁ.

Estabêlece o arL 37, inciso XXl, da Carta Magna, a obrigatoriedade de realização de
procedimento licitatório para contrataçôes íeitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo
consütucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na
legislação, quais se.jam a lnexigibilidade e a Dispensa de Licitação, na Lei 8666/93 de licitações e

contratos. É Dispensável a Licitação:
ART, 24, INCISO ry

-ry - tros @§os de emergência ou de &htnidade pública, quando
caracteíimdo urgêncio de ata$dimento de situaçdo q@ posso ocoslonqr
preiuízo ou drmptometer a sqguranço de lt?ss.,d's, obras, sen ços,
qülpamattos ê ouulrs beDt, púbti@s ou porticulares, e sornenÍ€ pam os
bens n@ssáriars ao atcidimeito fu siaração arvrgencial ou c,,lomit,lso e
pqft, os por@tq, de ohms e seni(o.s que pssm ser @ncl ldds no pmzo
máximo de 180 (cento e otEnm) di.rs .lrlsecrrdtDs e inint,l1|uptos,
@ntodos da odrrrêncio do erDeryência ou colomidodq vedodo o
p,vnogação dos res@ctirros aúràu tos'

Bem assim analisado o processo e todas e os fatos argumentâdos e de acordo com as
normas iurídicas que ele propõe, Temos perfeitamente a norma estabelecida no arl 24 inciso lV da Lei
8.666/93 que tem como motivo ordinário de Dispensa dê Licitação por "COMPRAS

/SERVIçOS/EMERCÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA".

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

Esses elementos, co[soantes acima demonstrados, estão todos atendidos no caso
concreto, que aquisição de material de consumo pam 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 situaÉo a qual o processo
licitatório se torna DTSPENSÁVEL considerando-a nos termos do Art.24 inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

E O PARECER

lsi Frank Costâ

ardo/MA, em 01. de abril de 2020
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