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COMUNICAÇÃO INTERNA - CI Nº 018/2020 

Origem: SECONT Destino: CIRCULAR 

Assunto: OF/ PJVI/Nº 571/2020 MPES -VIANA Data: 23/06/2020 

 

 

Prezados (as)  

 

O Ministério Público de Viana oficiou à Prefeitura - (ofício encaminhado em anexo) - 

acerca dos contratos inerentes às medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019, e solicitou o que segue abaixo: 

 

1) Seja alimentado o Portal de Transparência do Município de Viana, em especial na 

aba especifica sobre a situação de emergência (Contratações e Aquisições – COVID-

19), com os contratos na sua integralidade em consonância com o artigo 8º, §1, IV e 

§2º da Lei Federal nº 12.527/2011, de modo que seja viável analisar o valor praticado 

em termos unitários para o fim de identificar se são correspondentes aos valores de 

mercado ou não, informando a este Órgão Ministerial quando da alimentação dos 

documentos.  

 

Mediante isso, é necessário que seja encaminhado à SECONT: 

 

 

1 -  CÓPIAS DOS CONTRATOS FIRMADOS RELACIONADOS AO 

CORONAVIRUS (DEVIDAMENTE ASSINADO); 

 

2 - CÓPIA DAS AFs RELACIONADAS AO CORONAVIRUS (caso não tenha sido 

formalizado contrato). 
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Solicito, também, que todos os processos de compra/aquisição/prestação de serviço/obras, 

licitados por meio da Lei 13979/2020 sejam identificados de forma expressa em sua capa 

com uma etiqueta contendo:  

 

CONTRATAÇÃO 

LEI 13979/2020 

COVID-19 

  

Por último, peço à gentileza que cada Secretaria (em especial as Secretarias de Saúde, 

Educação e Assistência Social) façam uma conferência no Portal da Transparência, na 

aba: contratações e aquisições (COVID-19) (Documentos)  https://viana-

es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=136  e certifique se está faltando 

alguma publicação do AVISO DE DISPENSA relacionada ao COVID. 

 

 

Essas informações precisam ser repassadas à SECONT o mais breve possível. 

 

 

SUELLEN MARIA CEZARINO BRANDÃO 

Gerente de Acompanhamento de Contratos e Convênios 

 

 

SIMONE PURCINO DA CUNHA 

Secretária Municipal de Controle e Transparência 

 

 

CI ENVIADA POR E-MAIL, EM 23/06/2020 
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