
 

DESPACHO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

ASSUNTO: “Contratação de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas 
Básicas destinadas a Secretaria Muni
. 
 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. 
GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições, e
 
                        CONSIDERANDO
da Secretária Municipal de Assistência Social
 
   CONSIDERANDO
3°,  parágrafo 1º, Inciso II, que trata das 
necessidades inadiáveis da comunidade; assim considerados aqueles que, se não atendidos, 
colocam em risco a sobrevivência, a saúde, a assistência social e atendimento à população em 
estado de vulnerabilidade e tendo em vista 
existente em todo território nacional, famílias estão enfrentando extrema dificuldades, devido o 
delicado momento em que estamos passando.  
              
                         CONSIDERANDO
estamos buscando encontrar as melhores soluções para ajudar a amenizar a dor destas Famílias 
Jaciarenses, e, assegurado pelo

             
  CONSIDERANDO
diz respeito a Dispensa de licitação
 

Art. 4º 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.

 Art. 4º-

presumem

 I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência

 

 

CONSIDERANDO a 
 

   CONSIDERANDO
para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Jaciara-MT”, tendo como vencedora a empresa
ao valor global de R$ 138.140,00 (Cento e trinta e oito mil cento e quarenta reais)

 
    CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública,

 
1- ACEITA a sugestão apresentada no Ofício acima referenciado.

  

DESPACHO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020
 
 
 

Contratação de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas 
Básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaciara

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. 
, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº ° 0202/2020/SMECDL/JAC, 
Assistência Social de Jaciara; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, em seu artigo 
3°,  parágrafo 1º, Inciso II, que trata das atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das 

veis da comunidade; assim considerados aqueles que, se não atendidos, 
colocam em risco a sobrevivência, a saúde, a assistência social e atendimento à população em 
estado de vulnerabilidade e tendo em vista que em nosso Município, igualmente a vá
existente em todo território nacional, famílias estão enfrentando extrema dificuldades, devido o 
delicado momento em que estamos passando.   

CONSIDERANDO que desta forma, entendemos que 
buscando encontrar as melhores soluções para ajudar a amenizar a dor destas Famílias 

e, assegurado pelo disposto na Lei nº 13.979, de 06/02/2020, em seu artigo 4º

CONSIDERANDO o disposto na MP nº 926 em seus artigos 4º
pensa de licitação, in verbis: 

Art. 4º 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. 

-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,     

presumem-se atendidas as condições de: 

ocorrência de situação de emergência; 

necessidade de pronto atendimento da situação de emergência

CONSIDERANDO a situação de emergência e de interesse público;

CONSIDERANDO o presente objeto “Contratação de empresa especializada, 
para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência 

tendo como vencedora a empresa JEAN C. R. SILVA COMÉRCIO
138.140,00 (Cento e trinta e oito mil cento e quarenta reais)

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública,

a sugestão apresentada no Ofício acima referenciado. 

023/2020 

Contratação de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas 
cipal de Assistência Social de Jaciara-MT”. 

 
O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. ABDULJABAR 

° 0202/2020/SMECDL/JAC,  de 22/06/2020, 

o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, em seu artigo 
atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das 

veis da comunidade; assim considerados aqueles que, se não atendidos, 
colocam em risco a sobrevivência, a saúde, a assistência social e atendimento à população em 

que em nosso Município, igualmente a vários 
existente em todo território nacional, famílias estão enfrentando extrema dificuldades, devido o 

que para este momento, 
buscando encontrar as melhores soluções para ajudar a amenizar a dor destas Famílias 

, em seu artigo 4º.  

em seus artigos 4º B I e II, no que 

Art. 4º 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 

Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,     

necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

de interesse público; 

Contratação de empresa especializada, 
para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência 

JEAN C. R. SILVA COMÉRCIO, 
138.140,00 (Cento e trinta e oito mil cento e quarenta reais). 

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública, 



 

 
2- CONCORDA com as respectivas condições apresentadas no aludido documento.

 
         3- AUTORIZA o Procedimento Licitatório da Dispensa de Licitação para a 
de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas a Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Jaciara
 

4- ENCAMINHE-SE ao Setor de licitações para providências urgentes.
 

5- CUMPRA-SE dando ciência.
 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

 
 

  

com as respectivas condições apresentadas no aludido documento.

o Procedimento Licitatório da Dispensa de Licitação para a 
de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas a Secretaria 

pal de Assistência Social de Jaciara-MT”. 

ao Setor de licitações para providências urgentes.

dando ciência. 

Jaciara – MT, 

 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

com as respectivas condições apresentadas no aludido documento. 

o Procedimento Licitatório da Dispensa de Licitação para a “Contratação 
de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas a Secretaria 

ao Setor de licitações para providências urgentes. 

MT, 02 de julho de 2020. 


