
 

DESPACHO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

ASSUNTO: “Contratação de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas 
Básicas destinadas aos Pais ou respo
Educação Básica do Município de Jaciara
. 
 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. 
GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições, e
 
                        CONSIDERANDO
da Secretária Municipal de Educação Cultura e Desporto 
 

            CONSIDERANDO
altera a Lei nº 11.947, de 16/06/2009
alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
destinados aos Pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica
seu art. 21-A, in verbis: 

 

 

Lei nº 13.987, de 07 de abril de 2020 

junho de 2009, para autorizar, em

de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, a distribuição de gêneros

com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos 

pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

básica. 

 

Art. 21-A

de educação 

pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter 

excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos 

estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos 

termos desta Lei, à conta do Pnae.”

 
 

 
  CONSIDERANDO
diz respeito a Dispensa de licitação
 

Art. 4º

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que 

trata esta Lei.

  

DESPACHO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020
 
 
 

“Contratação de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas 
Básicas destinadas aos Pais ou responsáveis dos Estudantes das Escolas Públicas da 
Educação Básica do Município de Jaciara-MT”. 

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

CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº ° 0202/2020/SMECDL/JAC
Educação Cultura e Desporto de Jaciara; 

CONSIDERANDO, o “caput” da Lei Federal Lei nº 13.987, de 07/04/2020
Lei nº 11.947, de 16/06/2009, que dispõe sobre procedimentos para aquisição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
destinados aos Pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica

Lei nº 13.987, de 07 de abril de 2020 - Altera a Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período 

de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos 

com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos 

pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

 

A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas 

de educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter 

excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos 

estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos 

neros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos 

termos desta Lei, à conta do Pnae.” 

CONSIDERANDO o disposto na MP nº 926 em seus artigos 4º
diz respeito a Dispensa 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. 

/2020 

“Contratação de empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas 
nsáveis dos Estudantes das Escolas Públicas da 

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

202/2020/SMECDL/JAC,  de 04/05/2020, 

Lei nº 13.987, de 07/04/2020, que 
e sobre procedimentos para aquisição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
destinados aos Pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, em 

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de 

caráter excepcional, durante o período 

de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou 

alimentícios adquiridos 

com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos 

pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas 

básica em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter 

excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos 

estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos 

neros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos 

em seus artigos 4º B I e II, no que 

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 



 

 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 aos Pais ou responsáveis dos 
Estudantes das Escolas Públicas da Educação Básica do Município de Jaciara
como vencedora a empresa DP SUPERMERCADO LTDA
(Cento e trinta e quatro mil e tr

 
    CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública,

 
1- ACEITA a sugestão apresentada no Ofício acima referen

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

 
3- AUTORIZA o Procedimento Licitatório da Dispensa de Licitação para a 
empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas aos Pais 
responsáveis dos Estudantes das Escolas Públicas da Educação Básica do Município de 
Jaciara-MT”. 

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

 
5- CUMPRA-SE dando ciência.

 
 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

 
 

  

-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 aos Pais ou responsáveis dos 
Estudantes das Escolas Públicas da Educação Básica do Município de Jaciara

DP SUPERMERCADO LTDA, ao valor global de
mil e trezentos reais). 

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública,

a sugestão apresentada no Ofício acima referenciado. 

com as respectivas condições apresentadas no aludido documento.

o Procedimento Licitatório da Dispensa de Licitação para a 
empresa especializada, para aquisição de Kits de Cestas Básicas destinadas aos Pais 
responsáveis dos Estudantes das Escolas Públicas da Educação Básica do Município de 

ao Setor de licitações para providências urgentes.

dando ciência. 

Jaciara – MT, 

 
 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

ntes 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 aos Pais ou responsáveis dos 
Estudantes das Escolas Públicas da Educação Básica do Município de Jaciara-MT”, tendo 

ao valor global de R$ 124.300,00 

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública, 

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 aos Pais ou 
responsáveis dos Estudantes das Escolas Públicas da Educação Básica do Município de 

ao Setor de licitações para providências urgentes. 

MT, 06 de maio de 2020. 


