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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 5/2021–FMAS 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

TIPO: Menor Preço 

 

Senhor: JEANDERSON FERNANDES BRANDÃO Presidente 

 

Vem a esta Procuradoria Jurídica, para exame e aprovação, ao processo administrativo, , para fins de 

aprovação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios e material de 

higiene e limpeza para famílias em vulnerabilidade social vitimas da COVID 19,Os textos do processo em 

análise, sob o ângulo Jurídico- formal, guardam conformidade com as exigências legais preconizadas para os 

instrumentos da espécie, em especial a Lei Federal nº 13.979/2020, Art. 4º, parágrafo 1º, Lei nº 8.666 de 21 

de Junho de 1993, Art. 24, incisos IV e V. 

Lei Federal nº 13.979/2020 

Art. 4º, § 1º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus de que trata esta Lei: 

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 

de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 

vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 
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 Diante do exposto, opino pela aprovação, propondo o retorno do processo a Comissão de Licitação para 

as providências cabíveis. 

 

 

 

Terra Santa, 12  de Fevereiro de 2021 

 

 

______________________ 
Lucas da Silva Lopes 

Procurador Jurídico 
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