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Origem: SECONT Destino: CIRCULAR 

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020 Data: 27/05/2020 

 

CIRCULAR 

 

Senhores Secretários, 

Em 06 de fevereiro de 2020 foi editada a lei 13.979, que dispõe sobre as medidas que 

poderão ser adotadas pelas autoridades públicas, com vistas ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. Posteriormente a 

citada lei foi alterada pela MP 926/2020. 

 

Tal dispositivo legal trouxe algumas inovações importantes quanto à sistemática das 

licitações e contratações no âmbito da Administração Pública.  

A referida lei autoriza a dispensa temporária de realização de licitação para aquisição 

de bens, serviços (inclusive de engenharia), e insumos destinados ao enfrentamento 

da crise do coronavírus. Todavia, é necessário frisar que a dispensa temporária de 

licitação a que se refere a lei diz respeito à uma atuação estatal emergencial e 

extraordinária, que guarde relação com o combate à pandemia enfrentada. 

Desse modo, importante frisar que nem toda contratação com o Poder Público realizada 

durante esse período terá como objetivo o combate à COVID-19. Nesses casos, as 

medidas trazidas pela lei 13.979/2020 não se aplicam, devendo ser observadas as normas 

gerais de licitações e contratos contidas na lei 8.666, sob pena de incidirem, tanto o gestor 

público, quanto o particular contratado, nas responsabilidades e penalidades previstas em 

lei. 

Ressaltamos que a lei 13.979 inaugura uma situação de legalidade extraordinária, 

que deverá ser aplicada somente nos casos a que se propõe, isto é, contratações 

com a Administração Púbicas destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-

19. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Mediante isso, e tendo em vista a necessidade em identificar e dar publicidade de imediato 

aos processos administrativos, cujo procedimento de contratação se dará por meio da Lei 

13.979/2020 a Secretaria Municipal de Controle e Transparência – SECONT solicita que 

seja providenciada na capa de todos os processos novos, bem como os que já 

estiverem em tramitação àqueles referentes a contratações ou aquisições 

destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, a informação da dispensa 

pela Lei 13.019/2020 conforme modelo abaixo: 

PROCESSO EMERGENCIAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PELA  

LEI 13.979/2020 

(COVID-19) 

 

Informo que tal medida visa o cumprimento do § 2º do art. 4º da referida lei, que dispõe 

que todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição 

na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 

contratação ou aquisição. 

Por fim, informo que estamos à disposição dos senhores (as) para qualquer esclarecimento. 

 

 

SUELLEN MARIA CEZARINO BRANDÃO 
Gerente de Acompanhamento de Contratos e Convênios 

 

 

SIMONE PURCINO DA CUNHA 

Secretária Municipal de Controle e Transparência 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73



