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Este documento tem como objetivo fornecer orien-
tações às Secretarias da Administração Pública do 
Município de Serra, Estado do Espírito Santo, quan-
to aos procedimentos a serem adotados nas com-
pras diretas destinadas exclusivamente ao enfren-
tamento da calamidade de saúde pública e estado 
de emergência decorrentes do novo coronavírus 
(Covid-19), do qual trata o Decreto n° 1.076/2021, pu-
blicado no Diário Ofi cial do Município em 16/03/2021.

O documento procura esclarecer e orientar os ór-
gãos desta administração pública desta municipali-
dade em como proceder nas dispensas de licitação 
decorrentes do Decreto Nº 1.076/2021, tendo por 
base o estabelecido pela Lei nº 8.666/93, pela Lei 
Federal n° 13.979/20, pela Lei Complementar Es-
tadual n° 946/2020 e demais normativas, tais como 
a Norma de Procedimentos Do Sistema de Com-
pras, Licitações e Contratos – SCL Nº 08/2020.

INTRODUÇÃO
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SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE COM-
PRAS E CONTRATAÇÕES

Decreto N° 1.076 de 15 
de março de 2021 e SCL 
08

1. As regras diferenciadas de contratação são válidas en-
quanto perdurar ofi cialmente estado de emergência.

2. Oitivas da Proger e CGM estão dispensadas.

3. Nenhuma requisição será feita sem a adequada caracte-
rização de seus objetos e indicação dos recursos orçamen-
tários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
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4. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos 
concedidos.

5. É expressamente vedada a realização de despesa sem prévio empe-
nho.

6. Na abertura dos processos, devem ser observados os itens descritos 
no item 7.2 da SCL 08:

a. Especifi cação completa do bem adquirido sem indicação de 
marca;

b. Defi nição das unidades e das quantidades a serem adquiridas 
em função do consumo e utilização prováveis (cuja estimativa; con-
dições de guarda e armazenamento que não permitam a deteriora-
ção do material).

7. Os contratos previstos nesta norma terão prazo de duração de até 
180 dias ou enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pú-
blica.

8. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 
bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com 
o poder público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 
única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

CALENDÁRIO
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Termos de Referência 
(SCL 08) 

Identifi cada a necessidade de aquisição ou contratação de 
algum bem ou serviço para o enfrentamento da emergên-
cia em saúde pública, a secretaria competente deverá: 

Consultar ata de registro de preços em vigência ou contrato 
e caso, haja, verifi car a possibilidade de utilização.

Não havendo ou não podendo ser utilizada ata ou contrato 
vigente, a secretaria solicitante deve elaborar e assinar decla-
ração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/
materiais objetos do processo administrativo instaurado.    

  

TERMO DE
REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA (SIMPLIFICADO)
  
O setor requisitante, identifi cada a necessidade de emer-
gência, elabora a justifi cativa, o projeto básico ou termo de 
referência contendo:

a. Declaração do objeto;

b. Fundamentação simplifi cada da contratação;
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c. Descrição resumida da solução apresentada; 

d. Demonstração que a contratação pretendida está estritamente 
relacionada ao enfrentamento à Covid-19; 

e. Requisitos da contratação (incluindo defi nições e quantitativos); 

f. Regras para aceitação do objeto; 

g. Prazos e condições de entrega compatíveis com a urgência da 
situação; 

h. Critérios de medição e pagamento; 

i. Estimativa de preço simplifi cada (Atenção – Verifi car a Instrução 
Normativa Conjunta nº 001/2021 que defi ne regras para pesquisa de 
preços – Publicada no Diário Ofi cial do Município em 23/04/2021);

j. Adequação orçamentária.

Excepcionalmente, mediante justificativa 
da autoridade competente, poderá ser 

dispensada a estimativa de preço.

Nenhuma requisição será feita sem a 
adequada caracterização de seus objetos e 

indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
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Procedimento 
Licitatório 
LEI FEDERAL N° 13.979/20 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N° 946/2020

Os processos de dispensa deverão ser instruídos com a 
justifi cativa da autoridade competente para dispensa da 
estimativa de preço; justifi cativa da contratação basea-
da em pesquisas de preços, observando os parâmetros 
do Inciso VI, § 1º, art. 4-E, da Lei Federal n° 13.979/20, jus-
tifi cativa da escolha do fornecedor ou executante.

Sendo viável a defl agração de licitação, nos casos de licita-
ção na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo 
objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos neces-
sários ao enfrentamento de emergência de que trata obje-
to deste material, os prazos dos procedimentos licitató-
rios previstos na legislação serão reduzidos pela metade.

Quando o prazo original for número ímpar, este será arre-
dondado para o número inteiro antecedente.

Os recursos dos procedimentos licitatórios não suspendem 
a licitação (somente terão efeito devolutivo).                                

Fica dispensada a realização de audiência pública a que 
se refere o art. 39 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, para as 
licitações de que trata o caput.        

O titular do órgão ou entidade contratante, ou outra autori-
dade a quem delegar, fi ca autorizado a adotar meios alter-
nativos à dispensa de licitação, que repute mais adequados 
ao atendimento da necessidade administrativa, tais como 
convênios, acordos de cooperação, compras coletivas, 
adesão a atas de registro de preços internas ou de outros 
entes e termos aditivos a contratos em curso que pode-
rão se submeter aos limites estabelecidos no art. 9º da Lei 
Complementar 946/2020 do Estado do Espírito Santo, tam-
bém disposto no Art. 4° - I, da Lei Federal n° 13.979/2020.
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Formalização da 
Aquisição/Contratação

Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 
nas referidas Leis, a administração pública poderá prever 
que os contratados fi quem obrigados a aceitar, nas mes-
mas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

Os contratos regidos pelo Decreto Municipal n°1.079/21 te-
rão prazo de duração de até 180 (cento e oitenta dias) e 
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquan-

50%
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to perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 
emergência de saúde pública, mediante justifi cativa formal da autori-
dade competente do órgão contratante.

É expressamente vedada a realização de despesa sem prévio empe-
nho.

O resumo do extrato do contrato e sua respectiva publicação deverão 
constar:

a. Nome do contratado;

b. Número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil;

c. Prazo contratual;

d. Unidade de medida;

e. Quantitativo;

f. Valor (unitário e global);

g. Respectivo processo de contratação ou aquisição.

Em caso de dúvida decorrentes dos contratos ou das aquisições realiza-
das com fundamento nesta situação de emergência, a secretaria solici-
tante pode encaminhar o processo à Controladoria-Geral do Município 
(na hipótese de dúvida econômico-fi nanceira) ou à Procuradoria-Geral 
do Município (quando se tratar de dúvida relacionada à legalidade).
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Transparência

Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro 
na situação emergência serão imediatamente disponibili-
zadas em sítio ofi cial específi co na rede mundial de com-
putadores (internet).

O contrato deve ser lançado Sistema Contratos Web, selecio-
nando o item Emergencial – Covid-19 para que seja disponibi-
lizado no ícone “Coronavirus” do Portal da Transparência.

Tal ícone foi disponibilizado pela Controladoria-Geral do 
Município de Serra no Portal da Transparência para consul-
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ta das compras emergenciais realizadas neste período: http://transpa-
rencia.serra.es.gov.br/Covid19.aspx

Para atendimento aos requisitos de transparência mencionados, os ór-
gãos e entidades que realizarem contratações diretas com fulcro no De-
creto n° 1.076 de março de 2021 deverão preencher uma planilha con-
tendo as seguintes informações: 

a. Órgão contratante; 

b. Número do processo de contratação/aquisição; 

c. Número/ano do instrumento contratual;

d. Nome do contratado; 

e. CPF/CNPJ do contratado; 

f. Objeto;

g. Valor; 

h. Data de assinatura;

i. Prazo de vigência;

j. Também deverão providenciar cópia digital da íntegra dos Termos 
de Referência ou Projetos Básicos simplifi cados, da íntegra dos instru-
mentos contratuais ou das ordens de serviço/fornecimento. 

Em caso de dúvidas nos procedimentos de transparência, entrar em 
contato com a Subsecretaria de Transparência e Combate à Corrupção 
da CGM pelos telefones (27) 3291-2350 ou pelo e-mail cgm@serra.es.gov.
br.
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Fluxo de 
Procedimentos

UNIDADE
REQUISITANTE

ORDENADOR
DE DESPESA

SEAD/SEOB
GERÊNCIA

SUPRIMENTOS
SEFA/DC

SESA SUBSEC.
GESTÃO

ADMINISTRATIVA
SEPLAE/DPEF

SESA FUNDO
MUNICIPAL DE

SAÚDE

PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL COVID-19

ELABORA A 
JUSTIFICATIVA, 

O PROJETO 
BÁSICO OU 
TERMO DE 

REFERÊNCIA

IDENTIFICA 
EMERGÊNCIA

ELABORA RESUMO 
DO EXTRATO DO 

CONTRATO, LANÇA 
CONTRATOS WEB E 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA

ELABORA RESUMO 
DO EXTRATO DO 

CONTRATO, LANÇA 
CONTRATOS WEB E 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA

VERIFICA SE
HÁ ORÇAMENTO

AUTORIDADE 
SUPERIOR 
RATIFICA A 
DISPENSA

ABRE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO,

 COM A 
DOCUMENTAÇÃO 
CORRETAMENTE 

ASSINADA

DEVOLVE PARA 
NOVA ANÁLISE

RECEBE E 
ANALISA, 

ENTENDENDO A 
PERTINÊNCIA

AUTORIZA A
DESPESA

EMITE A NOTA
DE RESERVA

RECEBE E ANALISA. 
VERIFICA SE A 

DOCUMENTAÇÃO 
ESTÁ 

CORRETAMENTE 
INSTRUÍDA, MAPA 

DE PREÇO

AUTORIZA
EMPENHO

EMITE NOTA
DE EMPENHO

SIM

SIMNÃO NÃO
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Checklist
NOTA DE CONFERÊNCIA (ANEXO I DA SCL 08)
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CHECK LIST PRÉVIO (ANEXO II DA SCL 08)
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prefeituradaserraserra.es.gov.br prefeituraserra

prefeituraserra prefeituraserraoficial

Siga nossos canais oficiais:


