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DECRETO Nº 058/2020-GAB/PMC                    25 DE MARÇO DE 2020 

 

                                                   

Dispõe sobre autorização para dispensa 

de licitação para aquisição de bens e 

serviços em razão coronavirus-COVID-

19. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto no Capítulo 

V, Artigo 133 da Lei Orgânica do Município de Calçoene, e: 

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial 

de Saúde – OMS decretou a disseminação do novo coronavírus como uma 

pandemia mundial; 

Considerando que a doença provocada pelo novo Coronavírus é 

oficialmente conhecida como COVID-19, sigla em inglês para coronavirus 

disease 2019 (doença por coronavírus 2019, na tradução); 

Considerando que o COVID-2019 causa doença respiratória em 

quadro que pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe, mas que 

alguns casos podem ser mais graves, como a ocorrência de síndrome 

respiratória aguda grave e complicações e, em casos extremos, pode levar a 

óbito; 

Considerando que a rede municipal de saúde deve implementar um 

plano de contingência a partir dos protocolos orientados pelo Ministério da 

Saúde e pela OMS, devendo estar preparada para receber os casos mais 

graves, o que pode gerar a contratação de obras, serviços e compras em 

caráter emergencial; 
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Considerando que o art. 37 da Constituição Federal de 1988, inciso 

XXI, admite a contratação de obras, serviços, compras e alienações com 

ressalvas em casos especificados na legislação; 

Considerando que em situações que demandam uma ação rápida e 

eficaz por parte da administração pública, a Lei nº 8.666/1993 traz dispositivo 

que permite ao gestor a contratação direta de bens e serviços sem a 

necessidade de prévio procedimento licitatório (artigo 24, inciso IV); 

Considerando que a situação de emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia do corona vírus configura-se fato imprevisíveil que 

exigem imediata providência sob pena de potenciais prejuízos para o cidadão 

não podendo aguardar os trâmites ordinários do procedimento licitatório, em 

razão da necessidade de resposta imediata por parte da administração 

pública, justificando, assim, a contratação direta;  

Considerando que o art. 4º da Lei nº 13.979/2020 dispõe 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 Corona vírus; 

Considerando a Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020, 

que altera a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 para dispor sobre 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Corona vírus; 

D E C R E T A: 

Art. 1° Fica autorizado com fundamento no inciso IV, do artigo 24, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Medida 

Provisória n. 926, de 20 de março de 2020 a dispensa de licitação para 

aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 
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Art. 2º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora 

de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 

declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o 

Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. ”  

Parágrafo Primeiro: A aquisição de bens e a contratação de serviços 

não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 

responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem 

adquirido. 

Art. 3º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços. 

Parágrafo Único: Os preços obtidos a partir da estimativa não 

impedem a contratação pelo Poder Público Municipal por valores superiores 

decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em 

que deverá haver justificativa nos autos. 

Art. 4º Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores 

de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição. 

Art. 5º Os contratos regidos por este decreto terão prazo de duração 

de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública. 

Art. 6º Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

correrão à conta das dotações próprias do Orçamento, suplementadas, se 

necessário. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem 

seu prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem 

como do artigo 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Gabinete do Prefeito de calçoene, 25 de março de 2020. 

 

 

JÚLIO CESAR BUSCARONS 

Prefeito Municipal de Calçoene 

 

 

 

 

 

 

 

 


