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COMUNICAÇÃO INTERNA - CI Nº 019/2020 

 

Origem: SECONT Destino: CIRCULAR 

Assunto: LICITAÇÕES COVID  Data: 15/04/2020 

 

CIRCULAR 

 

Senhores Secretários, 

 

Considerando as compras emergenciais por dispensa de Licitação - Aquisição de Bens e 

Serviços e Insumos para enfrentamento do novo Coronavírus (Covid 19); 

 

Considerando o Parecer Referencial PROGER Nº 001/2020; 

 

Considerando a necessidade de atendimento aos requisitos de Transparência 

diferenciados para essas compras; 

 

Encaminho checklist para orientação  quanto à instrução dos processos, e abaixo quanto 

ao atendimento diferenciado em relação às informações que estão sendo disponibilizadas 

no Portal de Transparência,  em aba especifica. 

 

Para atendimento dos requisitos de transparência mencionados, deverá ser remetido à 

SECONT, semanalmente, a relação de aquisições  de bens e/ou serviços realizadas com 

as seguintes informações: 

• A publicação do Aviso de Dispensa 

• Orgão Contratante, 

• Número do processo de contratação, 

• Número/ano do instrumento contratual, 

• Nome e Cnpj do contratado, objeto contratado, 

• Valor da contratação 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria Municipal de Controle e Transparência 

 

 

2 de 4 

• Data de assinatura  

• Prazo de vigência. 

 

 

Qualquer falha interna que implique em possível atraso na contratação deverá ser 

acionado de imediato, no que couber, os titulares das pastas envolvidas: SEMAD | 

SEMFI | SECONT | PROGER | SEMGOV. 

 

As regras diferenciadas de contratação são válidas enquanto perdurar oficialmente 

estado de emergência; 

 

 

 

 

SIMONE PURCINO DA CUNHA 

Secretária Municipal de Controle e Transparência 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. CI ENVIADA POR E-MAIL EM 15/04/2020 
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CHECKLIST  DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E 
INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

DECRETO MUNICIPAL 044/2020 E LEGISLAÇÕES CONEXAS 
 
 
 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO COMPRAS EMERGENCIAIS 

Item Descrição Evidências/ 
folhas 

1 
Termo de referência simplificado ou o projeto básico 
simplificado aprovado pela autoridade competente 
contendo: 

I - declaração do objeto; 

II - fundamentação simplificada da contratação 
incluindo a informação de              que se trata da situação 
de emergência declarada pelo Decreto 044/2020 e não há 
contratos ou estoque em almoxarifado dos produtos e/ou 
serviços que estão sendo adquiridos; 

III - descrição resumida da solução apresentada; 

IV - requisitos da contratação; 

V - critérios de medição e pagamento; 

VI - estimativas dos preços  

  

  
  

2 Comprovação da existência de recursos orçamentários 
para contratação 

 

3 Habilitação jurídica, ou justificativa da autoridade 
competente em caso de alguma restrição em algum item da 
habilitação de fornecedores de bens e/ou serviços. 

 

4 Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
ou na ausência,  justificativa da autoridade competente em 
caso de restrição em algum item da regularidade fiscal de 
fornecedores de bens e/ou serviços. Não caberá 
justificativa quanto à regularidade junto a previdência, a 
certidão de regularidade junto a previdência não poderá ser 
dispensada. 

  

5 Documentação relativa à capacidade técnica, ou na 
ausência, justificativa da autoridade competente em caso 
de restrição em alguma documentação de fornecedores de 
bens e/ou serviços. 

  

6 Documentação relativa à capacidade econômico-financeira, 
ou na ausência, justificativa da autoridade competente em 
caso de restrição de fornecedores ou prestadores de 
serviços. 

  
  
  

7 Justificativa da escolha do Fornecedor.   
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FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO COMPRAS EMERGENCIAIS 

Item Descrição Evidências/ 
folhas 

8 Justificativa do preço.   

9 Declaração da autoridade competente para a prática do ato 
de que a situação concreta se enquadra nos parâmetros e 
pressupostos do parecer referencial e que serão 
observadas suas orientações.  

  

  
  

10 Ratificação da dispensa.  

11 Juntar aos autos Cópia integral do parecer referencial da 
PROGER. 

  

12 Checklist preenchido anexado nos autos.    

 

 

1) As regras diferenciadas de contratação são válidas enquanto perdurar 

oficialmente estado de emergência; 

 

2) Oitivas prévias da PROGER e SECONT estão dispensadas, sendo necessário 

anexar nos autos Parecer Referencial Nº 001/2020 PROGER, (já enviado 

pela mesma); 

 

3) Para atendimento dos requisitos de transparência mencionados, deverá ser 

remetido à SECONT, semanalmente, a relação de aquisições  de bens e/ou serviços 

realizadas com as seguintes informações: Orgão Contratante, número do processo 

de contratação, número/ano do instrumento contratual, Nome e CNPJ do 

contratado, objeto contratado, valor, data de assinatura e prazo de vigência; aviso 

da dispensa; 

 

4) Qualquer falha interna que implique em possível atraso na contratação deverá 

ser acionado de imediato, no que couber, os titulares das pastas envolvidas: 

SEMAD | SEMFI | SECONT | PROGER | SEMGOV. 
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