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Art. I", Fica criada a Comissao de Acompanhamento das Contratacoes em razao da 
Pandemia do Coronavirus (COVID-19), com cornpetencia para monitorar 
aquisicoes de bens, services e insumos destinados ao enfrentamento da e rge ra da 
saude publica de importancia intemacional. 

DECRETA 

Considerando a necessidade de coordenacao integrada e eficaz das medidas de 
acompanhamento das contratacoes emergenciais; 

Considerando o Decreto Municipal n° 209 de 28 de abril de 2020, que dispos sobre o 
estado de calamidade em saude publica no Municipio de Afonso Claudio em 
decorrencia da emergencia em saude publica por COVID-19, aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Espirito Santo; 

--- 
CONSIDERANDO a edicao da Medida Provis6ria n° 926, de 20 de marco de 2020 
pelo Govemo Federal que alterou o artigo 4° da Lei 13.979/2020, que dispensa a 
licitacao para a aquisicao de bens, services e insumos de saude destinados ao 
enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus, 
flexibilizando os referidos procedimentos; 

Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispos sobre as 
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 
intemacional decorrente do coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a situacao de emergencia e calamidade em Saude Publica no 
Municipio, em razao de epidemia de doenca infecciosa viral respirat6ria - COVID-19, 
que demanda esforcos conjuntos e emprego urgente, de medidas de controle, contencao 
e acompanhamento dos riscos decorrentes; 

0 Prefeito Municipal de Afonso Claudio, Estado do Espirito Santo, no uso de 
atribuicoes que lhe sao conferidas; e 

Institui Comissao para Acompanhamento de 
Contrataeoes Emergenciais decorrentes ao 
Enfrentamento do Covid-19. 

DECRETO N°303/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
EST ADO DO ESPIRITO SANTO 
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I - Codigo da unidade gestora da aquisicao; 
II - 6rgao contratante; 
II - numero do processo administrativo; 
III- numero da ordem/autorizacao de fornecimento; 
IV - mimero do contrato; 
V - nome do contratado; 
VI- CPF/CNPJ do contratado; 
VII - descricao individual dos objetos contratados; 
VIII - valor unitario; 
IX - quantitativo adquirido; 
X - valor total; 
XI - valor unitario; 
XII - quantidade; 

Art. 2°. Compete a Comissao acompanhar e monitorar as contratacoes e aquisicoes, e 
elaborar planilha, em formato Excel, de todas as aquisicoes/contratacoes de produtos e services, 
realizados e motivados pela situacao emergencial, relatorio a ser encaminhado e atualizado 
permanentemente e nos dias 1 e 15 de cada mes, contendo: 

VI - Fernando Bulhoes Padua de Souza - Representante da Sociedade Civil 

V - Regina Aparecida Fernandes de Souza - Representante do Setor de Compras. 

IV - Patrick Tomaz Giestas Vanderlei - Representante da Secretaria Municipal de 
Administracao e demais Secretarias 

III - Karina Uliana Moreira - Representante da Secretaria Municipal de Assistencia 
Social 

II - Marcia Elisa de Almeida - Representante da Secretaria Municipal de Saude 

I - Silvia Renata de Oliveira Freisleben - Secretaria Municipal De Saude 

Art. 2°. A Comissao de Acompanhamento das Contratacoes em razao da Pandemia do 
Coronavirus (COVID-19) sera composta Servidores Municipais e representantes da 
Sociedade Civil, quais sejam: 

Paragrafo unico. Serao submetidas a analise da Comissao a que se refere o caput 
todas as aquisicoes de bens, servicos e insumos efetuadas no Municipio baseadas na 
lei federal 13. 979, de 06 de fevereiro de 2020 e demais relacionadas ao enfrentamento 
do Coronavirus (COVID-19). 
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EDELi NCISCO GUEDES 
PREFEITO MUNICIPAL 

~ 
PAULO HENRIQUE PAGOTTO 
SECRET ARIO DE ADMINISTRA<;AO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 31 de julho de 202 . 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 4° Esta Comissao tern efeitos retroativos a data de 26/0/2020 quando iniciaram os 
trabalhos executados pela referida Cornissao nesta municipalidade. 

IV - outras falhas existentes nas aquisicoes. 

ill - se as aquisicoes atenderarn as orientacoes juridicas existentes; 

II - se os precos praticados forarn compativeis com o mercado; 

I - se a forma de contratacao foi adequada; 

Art. 3°. A Comissao, em analise <las aquisicoes, devera se atentar tambem: 

XIII - data de assinatura; 
IXX - prazo de vigencia; 
XX- modalidade de licitacao; 
XXI - data da publicacao; 
XXII - dados (nome, cargo, e-mail e telefone) do gestor responsavel pela contratacao e do fiscal 
do contrato; 
XIII - data da publicacao da aquisicao no Diano Oficial; 
XIV - data da publicacao da aquisicao no site especifico referente ao covidl 9. 
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