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ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA Nº: 

06/2020 

ASSUNTO: COVID- 19- CORONA VIRUS- CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

PROVIDÊNCIAS: CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS 

RESPONSÁVEIS JAIR KLASNER 

 

Considerando o caráter opinativo do Controle Interno e a situação emergencial em decorrência do 

vírus COVID-19 “CORONA VIRUS” a Controladoria do Município de Cotriguaçu elabora a 

presente orientação técnica com o intuito de auxiliar a administração pública de Cotriguaçu sobre os 

procedimentos necessários para as aquisições públicas em decorrência do citado vírus e da situação 

emergencial. 

Considerando que o art. 5º da Lei nº 897/2015 estabelece que uma das responsabilidades da 

Controladoria do Município é de pronunciar sobre a legislação vigente. 

Art. 5° – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no artigo 7º, além 

daquelas dispostas nos artes. 74 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual, 

também as seguintes: 

IV – interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, 

financeira e patrimonial 

Considerando que o Decreto nº 1.314 de 18 de março de 2020 estabeleceu diversas medidas de 

prevenção a propagação do vírus COVID-19 e a declaração de emergência em relação a saúde 

pública. 

Considerando que no atual momento o Brasil se encontra em estado de emergência pública e diante 

disto cabe aos gestores a adoção de medidas rápidas e eficazes ao combate de tal epidemia. 

Considerando que todo cuidado é necessário nos processos que envolva contratação pública e que 

os agentes públicos devem mesmo em caso de emergência observar os princípios constitucionais 

estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal. 

  

DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL: 

Considerando que durante o prazo da emergência de saúde pública, a licitação para aquisição de 

bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos que sejam destinados para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública poderá ser através de dispensa de licitação nos termos do art.4º da Lei 

nº 13.979/2020. 

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, 

e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.         (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 
Contudo quando a lei fala em dispensa de licitação, ela prescreve em seu art. 4º B- que o ente 

público deve comprovar no processo de licitação que exista uma situação de emergência, que 

necessita de pronto atendimento, que existe risco a segurança de pessoas, e a referida contratação se 

refere apenas à parcela necessária ao atendimento da referida situação de emergência. 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se 

atendidas as condições de:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020) 
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência. 

Cabe ressaltar ainda que mesmo em situação de emergência no momento de realização do processo 

de contratação o agente público deve observar os itens constantes no art. 4º E da Lei nº 

13.979/2020.  

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de 

referência simplificado ou de projeto básico simplificado.          (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere 

o caput conterá:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 

parâmetros:            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, 

de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
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Já o art. 4º G da Lei nº 13.979/20 permite ao ente público quando for adquirir bens, serviços e 

insumos para o enfrentamento da emergência reduzir os prazos pela metade utilizando a modalidade 

pregão presencial ou eletrônico. 

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo 

objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos 

pela metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
Já o art. 4º H estabelece que qualquer contrato firmado com base na lei nº 13.979/20 terá vigência 

de no máximo seis meses e só poderão ser prorrogados caso  perdurar a necessidade de 

enfrentamento da situação de emergência. 

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei 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.              (Incluído 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 
 

ORIENTAÇÕES: 

1. A Controladoria alerta que a Lei nº 13.979/20 não dispensa a formalização de processo 

administrativo mesmo quando da aquisição por dispensa de licitação, contudo facilita e permite a 

adoção de procedimentos simplificados na formalização do referido processo, devendo comprovar 

no referido processo a situação de emergência, a razão de escolha do fornecedor, a justificativa de 

preço, a ratificação da autoridade superior do órgão, a devida publicação no diário oficial e no 

portal da transparência. 

2. Pela distância que o Município de Cotriguaçu está dos grandes centros comerciais e 

considerando que a adoção de pregão presencial poderá causar prejuízos para a administração 

pública a Controladoria recomenda que a gestão adote pregão eletrônico nos processos de 

aquisições utilizados com base o art. 4ºG da Lei nº 13.979/20. 

3. Para as licitações comuns que serão publicadas nesse período e as que estão publicadas a 

Controladoria recomenda também a adoção de Pregão Eletrônico, tendo em vista que a 

circulação de pessoas está comprometida atualmente. 

4. A Controladoria ainda alerta para que os responsáveis pelos balizamentos de preços efetuem 

uma análise criteriosa dos preços apresentados para evitar a ocorrência de sobrepreço, devendo 

de forma clara comprovar que os preços estão condizentes com o praticado no mercado. 

5. A Controladoria alerta que qualquer bem adquirido em decorrência dos procedimentos da Lei nº 

13.979/20 só poderão ser utilizados para solução de problemas causados pela situação 

emergencial. 
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6. Que qualquer contrato firmado com base na Lei nº 13.979/20 tenha duração máxima de seis 

meses, com cláusula de prorrogação apenas se persistir a emergência em saúde pública e tal 

prazo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministro 

de Estado de Saúde. 

7. Que todos os processos licitatórios elaborados com base na Lei nº 13.979/20 e os contratos 

oriundos dele sejam publicados imediatamente no portal da transparência do município para 

garantir a sua eficácia nos termos do art. 4º, §2º da referida lei. 

8. As orientações constantes neste documento não exime de futuro posicionamento divergente da 

Controladoria do Município após estudo mais detalhado da matéria e posicionamento dos 

órgãos de fiscalização especialmente o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 

 

 

 

 

Cotriguaçu, 26 de março de 2020. 

 

 

Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno 


