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AJusbrasil Pesquisar no Jusbrasil 

Art. 24, inc. IV da lei de Licitações - lei 8666/93 

\Leiri 0 8.666 de 21 de Junhe de 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

\ ---- _______ ,_ - - --

\ Art. 24. E dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obrns e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
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DISPOE SOBRE AS MED!D"Js:s"·- PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO 

C.ORONAVfRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita Municipal de· Quixelô, MARIA. DE FÁriMA ARAÚJO, no uso de suas 

atribuições legais; ,que .lhe cohfére.o Art. 107 da. Lei Orgânica do Município, e, 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de i 1 de 

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

( CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fím de 

evitar a chegada e disseminação da doença no Município de Quixelô/CE; 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que seja 

redobrado o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Ceará decretou a suspensão de aulas 

publicas e estado de emergência por causa de Coronavírus; 
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CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará suspendeiT~,,, 

audiências por prazo de 30 dias, 

DECRETA: 

Art. 1°. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Quíxelô/CE, pelo prazo de 15 

(quinze) dias: , 

1 - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; 

li - atividades coletivas de: eventos de natureza política, shows, bibliotecas e centros 

culturais; 

Ili - as atividades esportivas desenvolvidas na arenínha, quadras esportivas, ginásios, 

campo de futebol municipal. 

IV - as atividades nas academias públicas. 

Parágrafo único. Recomenda-se tal medida aos eventos de natureza religiosa que se 

( consubstancie em aglomeração de pessoas. E as academias privadas estabelecidas 

no Município de Quíxelô. 

Art. 2º. Todas as escolas municipais deverão suspender as aulas pelo período de 18 de 

março até 03 de abril de 2020. 

§ 1 º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão 

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das aulas. 

§ 2º. Recomenda-se que os efeitos deste Decreto alcancem as entidades de ensino 

privadas que estão estabelecidas no Município de Quixelô. 
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Art. 3º. As atividades administrativas desenvolvidas nas Secretarias serão mantidas 

internamente. 

§ 1º. Estão suspensos os atendimentos ao público, inicialmente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. 

§ 2°. Trabalho remoto para profissionais da prefeitura acima de 60 (sessenta) anos a 

( ser estabelecido pelos Secretários Municipais. Em que tal medida não alcança a 

Secretaria de Saúde, em que o Secretário da Pasta está livre para aplicar as medidas 

funcionais que entenda necessárias neste momento de crise sanitária. 

( 

§ 3°. Os Secretários e demais cargos comissionados estão excluídos do Decreto. 

§ 4°. Todos os veículos adstritos ao Município de Quixelô ficarão à disposição da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 4°. Ficam suspensas as férias e licenças de todos profissionais adstritos a 

Secretaria de Saúde, para ficarem de prontidão para atender a população, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único. Tal medida não se estende as servidoras públicas municipais grávidas 

Art. 5º. A Secretaria de Saúde deverá estabelecer um fluxograma de atendimentos no 

Hospital Municipal e nas Unidades Básica de Saúde para o atendimento adequado aos 

pacientes. 

§ 1 º. Todas as vistas a paciente internados no Hospital Municipal estão suspensas. 

§ 2°. o Hospital Municipal criará um ambiente para isolamento de paciente suspeito de 

contágio do Coronavírus. 
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§ 3º. Estão descentralizadas as marcações de exames laboratoriais para as Unidades 

Básicas de Saúde. 

Art. 6°. Todas as inaugurações e atos da prefeitura serão realizados sem a presença 

de público. Apenas a autoridade ligada ao ato e a imprensa participarão. 

Art. 7°. Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a 

( distância mínima de 02 (dois) metros entre elas. 

Parágrafo único. Nos eventos abertos se recomenda a distância mínima de 02 (dois) 

metros entre as pessoas. 

Art. 8°. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento. 

Art. 9°. Os Secretários Municipais poderão adequar este Decreto a realidade particular 

de cada Secretaria, inclusive, podendo expandir outras medidas que entender 

necessárias. 

( Art. 1 Oº. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. í 1º. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 17 de março de 2020. 

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

-~, 

MARIA DE FATIMA ARAUJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUiXElÔ/CE 
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Art. 4° - Proceda-se com as devidas anotações na ficha cadastral do 
aludido ·servidor. 

' Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com 
efeitos retroativos a 03 de FEVEREIRO de 2020, revogadas as 
disposições em co11trá1io. 

.Publique-sç; Registre-se; Cumpra-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça, 03 de fevereiro de 2020. 

ECJLDO EVANGELISTA FILHO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carlos Audi Pereira e Silva 

Código Identificador:6ADC2EF8 

LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO Nº 2020.03.23.01-SRP 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS / 
CE- A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA 
ANASTÁCIO MAIA, N" 40-CENTRO-ORÓS/CE, COMUNICA 
AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2020, ÀS 
09:00:00HS (horário de Brasília), ESTARÁ ABRINDO LICITAÇÃO 
NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICONº 2020.03.23.01-

SRP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, 
DESTINADA A MANUTENÇÃO .E CONSERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, tudo 
conforme anexo I. O EDITAL COMPLETO ESTARÁ 
DISPONÍVELNO ENDEREÇO ACIMA, A PARTIR DA DATA 
DESTA PUBLICAÇÃO, NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO, DE 08:00 ÀS 12:00H, OU PELOS OS SITES: 
www.bll.org.br. OU PELO O PORTAL DAS LICITACOES: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/, 

Orós/CE, 23 DE MARCO DE 2020. 

JOSÉ KLERJSTON MEDEIROS MONTE JÚNIOR 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Jose Kleriston Medeiros Monte Junior 

Código Identificador:B459B3CF 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
EXTRATO DO CONTRATO N° 2020021901 

CONTRATO N" ........... : 2020021901 

ORIGEM ..................... : SEM LICITAÇÃO Nº 007/2020 SL 

CONTRATANTE ........ : CAMARA MUNICIPAL DE QUIXADA 

CONTRATADA(O) ..... : FRANCISCA SIMONE HOLANDA 
BARROS MET 

OBJETO ...................... : AQUISIÇÃO DE MATERIAL G~ICO 
PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 
MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 

VALOR TOTAL ................ : R$ 17.390,00 (dezessete mil, trezentos e 
noventa reais) 

,,.,t-ó .. o-:::-~ ... 
PROGRAMA DE TRABALHO . .,t;;Stf:!xercífüJ.~o Atividade 
0101.010310605.2.001 Manutenç/~ das Atividadé~'\lo Poder 
Legislativo, Classificação econ "@ca 3 3.90.30.00 )t1'a\terial de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30. ~FLSalor f fj, 7 39roo 

VIGÊNCIA ................... : 19 de F ere1ro de :w20 à 31-tlt ~ezembro 

de2020 :Js: . ,/ 
DATADAASSINATURA ......... :19de vereiro -~620 

Publicado por: 
Abinadabe Gomes da Silva 

Código Identificador: 6C IE63 7 A 

CÂMARA MUNIClíPAL DE QUiXADÁ 
EXTRATO DO CONTRATO N° 2020021701 

CONTRATO Nº ........... : 2020021701 

ORIGEM ..................... : SEM LICITAÇÃO Nº 008/2020 SL 

CONTRATANTE ........ : CAMARA MUNICIPAL DE QUIXADA 

CONTRATADA(O) ..... : C H BRITO ROLIM - ME - CARLOS 
HENRIQUE BRITO ROLIM 

OBJETO ...................... : CON1:_RATAÇÃO D? PRESTAÇ_ÃO DE 
SERVIÇOS DE SONORTZAÇAO DO PLENARJO DA CAMARA 
MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 

VALOR TOTAL ................ : R$ 16.830,00 (dezesseis mil, oitocentos 
e trinta reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercício 2020 Atividade 
0101.010310605.2.001 Manutenção das Atividades do Poder 
Legislativo, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de 
terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.59, no valor de R$ 

16.830,00 

VIGÊNCIA ................... · 17 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro 
de 2020 

DATA DA ASSINATURA ......... : 17 de Fevereiro de 2020 

Publicado por: 
Abinadabe Gomes da Silva 

Código Jdentificador:47519704 

\CiÃBiNE'i:Eoo :rRiiiEfro 1 . 
(DECRETO N° 20/2020, DE 25 DE MARÇO DE 2020 

1DECRETO Nº 20/2020 DE 25 DE MARÇO DE 2020 ·; 
t_ - ---- - ' - --- - -

DISPÕE SOBRE AUTOR!ZAÇXO PARA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS EM RAZÃO CORONAV!RUS-COVID-
19. 

A Prefeita Municipal de Quixelô, MARIA DE FÁTIMA ARA_ÚJ_O, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 88, mc1so 
XXX, da Lei Orgânica do Município, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância nacional e i1~ernacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de Tnfecçao Humana 
pelo novo coronavíms (Covid-19); . 

0 CONSIDERANDO o disposto na Portaria MS n. 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, que declarou situação de Emergência e1:1 Saú~e 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em deco1Tência da mfecçao 

pelo Coronavírus; 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 
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CONSIDERANDO os Decretos Municipais de nsº 16/2020, 18/2020, 
19/2020, em geral, dispõem sobre as medidas para enfrentamento da 
em.ergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da emergência em 
saúde pública de importância internacional oriunda do Coronavírus; 

DECRETA: 

Art. · l º. Fica decretada situação de emergência no Município de 
Quixelô, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, 
de importância internacional. 

Art. 2°. Para o enfrentamento da situação de emergência ora 
declarada, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, fica autorizada a 
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao 
enfrentamento da emergência. 

Parágrafo único. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste 
artigo é temporária e aplica-se ape11as enquanto perdurar a emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 

PAÇO DA PREFEITURA Q 
14 de fevereiro de 2020. 

JESUÍNA MENEZES DE A O OLiv; 
Chefe de Gabinete U 

RÉ-CE, em 

licado por: 
ousa Melo 
CE48D5A 

-----------~ ........ ::=-·=·····=··-·-::· '!?'/'""'·· ~--~~ 
GABINETE DO J'R , E"rf'Õ 

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 012-07.02.2020 

O CHEFE DE GABINETE DO PREFErfO, no uso ele suas 
atribuições legais que lhe são proferidas, etc. 

RESOLVE: 

( Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correrão à conta das dotações próprias do Orçamento, suplementadas, 
se necessário. 

Art. l°. - Determinar ao setor competente a pagar ao Sr. José 
Flaudio de Sousa, ocupante do cargo de Diretor da Unidade de 
Controle Interno, 02 (duas) diária(s), no valor de R$ 52,00 
(Cinquenta e dois reais), perfazendo um total de .104,00 (Cento e 
quatro reais), para fazer face a suas despesas com o seu 
deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce no(s) dia(s), 11 e 12/02/20, 
com a finalidade de tratar com Equipe Técnica deste escritório 
sobre Resoluções de Pendências do Convênio Nº 
010/DNOCS/2016, cujo objeto é a construção de um poço 
profundo na localidade de UBAIA, e como também do Termo de 
Responsabilidade Nº 150/SEDUC/2019, cujo objeto é transporte 
escolar, todos de interesse deste Município, ficando desde já, a 
Tesouraria autorizada a fazer a referida liberação, devendo as 
despesas correr por conta de dotação própria do vigente 
Orçamento. 

( 

Art. 4º. Todos os efeitos do Decreto Municipal de n.º 16/2020, de 17 
de março de 2020 e do Decreto Municipal de n.º 18/2020, de 23 de 
março de 2020, Decreto Municipal de n. 0 19/2020, de 24 de março de 
2020 pe1manecem. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem 
seu prazo de vigência limitado ao disposto nos§§ 2º e 3° do artigo lº, 
bem como do artigo 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 25 de março de 
2020. 

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

1 -MJI.R7A.7YEFÁT!MAXRAÚJO, 
·-.Frefeitã~Münic1pa:lcl.lQuixelô/CE' 

l - - -- --- --- - -- J 
Publicado por: 

Tiago Andersen Nogueira de Oliveira 
Código Identificador:2D542F60 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA DE DIÁRIAS N" 008.14.02.2020 

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são proferidas, etc. 

RESOLVE: 

Art. l". - Determinar ao setor competente a pagar ao Sr. José 
Flaudio de Sousa, ocupante do cargo de Diretor da Unidade de 
Controle Interno, 01 (uma) diária(s), no valor de R$ 52,00 
(Cinquenta e dois reais), perfazendo um total de 52,00 (Cinquenta 

e doi~ reais)1 para fazer face a suas despesas com o seu 
deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce no(s) dia(s), 17/02/20, com 
a finalidade de protocolar entrega do Oficio nº 010 de 10 de 
fevereiro de 2020 junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, ficando desde já, a Tesouraria autorizada a fazer a 
referida liberação, devendo as despesas correr por conta de 
dotação própria do vigente Orçamento. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE, em 07 
de fevereiro de 2020. 

JESUÍNA MENEZES DE ARAÚJO OLIVEIRA 
Chefe de Gabinete 

Publicado por: 
Maria Daiane Sousa Melo 

Código Identificador: l B93 l D 16 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA DE DIÁRfAS N° 001.23.03.2020 

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, 110 uso de suas 
atribuições legais que lhe são proferidas, etc. 

RESOLVE: 

Art. 1°. - Determinar ao setor competente a pagar ao Sr. José 
Ivanio Correia Lima, ocupante do cargo de Motorista, 10 (dez) 
diária(s), no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais), perfazendo um 
total de 400,00 (quatrocentos reais), para fazer face suas despesas 
com o seu deslocamento a Cidade de Forta!eza-Ce no(s) dia(s), 
03,04,05,09,10,ll,12,16,17 e 23/02/2020, com a finalidade de, 
transportar o Prefeito Sr. Francisco Raimundo Santiago Bessa 
para viagens à Fortaleza-Ce, ficando desde já, a Tesourai-i:at 
autorizada a fazer a referida liberação, devendo as despesas 
correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE, em 23 
de MARÇO de 2020. 

JESUÍNA MENEZES DE ARAÚJO OLIVEIRA 
Chefe de Gabinete 

Publicado por: 
Maria Daiane Sousa Melo 

Código Identificador:DC03566B 

GABINETE DO PREFEffO 
DECRETO Nº l.189/2020 DE 24 DE MAJRÇO DE 2020 

www.diariomunicipal.corn.br/aprece 9 
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[ GABINETE DO P,REFEITO ' 
.'DECRETO Nº 22/2020, DE 02 DE ABRIL DE: 2020 ; 

DEC:RETO_Nº .22/202º, I>E 02 DE ABRIL DE 2020 i 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO DECRETO 
MUNICIPAL DE N° 2012020, DE 25 DE MARÇO 
DE 2020. 

A Prefeita Municipal de Quixelô, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 88, inciso 
XXX, da Lei Orgânica do Município, e, 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 20/2020, de 25 de 
março de 2020, que estabeleceu estado de emergência para 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavíms, de importância 
intema_cional; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 20/2020, de 25 de 
março de 2020, que estabeleceu para o enfrentamento da situação de 
emergência, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, autorização para a 
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços desti11ados ao 
enfrentamento da emergência. 

CONSIDERANDO a possibilidade de trabalho de engenharia no 
Hospital Municipal e em Postos de Saúde, a critério da Secretaria de 
Saúde, para o fim de atender possíveis pacientes contaminados com o 
novo coronavims; 

DECRETA: 

Art. 1 º. O caput do Art. 2" do Decreto Municipal de nº 20/2020, de 25 
de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2~ Para o enfrentamento da situação de emergência ora 
declarada, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, fica autorizada a 
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, obras de 
engenharia, e insumos, destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, desde que previamente autorizado pelo gestor 
competente. " 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 02 de abril de 2020. 

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

.NJAJUÃ DE FÁTIMA ARAÚJO 
1 -Psefeita M:1:mi_~pal de Quix_e~ª/CE 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:34~641E2 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

As Secretarias de: Educação, Saúde Trabalho e Desenvolvimento 
Social e Cultura, Esporte e Juventude do município de Quixeré 
tomam público o resultado da_ Adjudicação e Hom~logação, da 
licitação na Modalidade PREGAO ELETRONTCO N 0004/2020, 
cujo Objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DAS _ATIVIDADES ;rn DIVERSAS 
SECRETARlAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE declarando o 

processo Adjudicado e Homologado em favor das seguintes empresas: 
R A DE SOUSA CONSTRUTORA EIRELI com valor global de R$ 
365.950,00 (trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta 
reais); PCG COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com 
valor global de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais); 
J.S. SINDEAUX NETO EIRELT-ME com valor global de R$ 
39.990,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa reais) e A.C 
COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE BIRELI 
com valor global de R$ 122.390,00 (cento :vêjt~o~· m1.·t. trezentos 
e noventa reais). ~'::>~ . '-10/. 

~ .,, 
Quixeré-Ce,01 de abril de 2020. 8~-\\ 
JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FER éiU 5Y 0 1 
Secretário de Saúde - / 

JOSÉDEFÁTlMADELlMA CHAG .,/ 
Secretário de Educação 

PATRÍCIA DE SOUSA ARAÚJO 
Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social 

JOÃODEARAÚJODA COSTA 
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código Identificador: 10967D24 

----•---~--~ . ~- ~H ., ... 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

Os Ordenadores de Despesas das Unidades Administrativas: Gabinete, 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestmtura, Educaçã.o, 
Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Social e Agricultura e 
Desenvolvimento Rural do Município de Quixeré, respectivamente, 
tomam público o resultado da Adjudicação e Homologação, da 
licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0503.01/2020, 
cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA OS 
VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ/CE declarando 
o processo Adjudicado e Homologado em favor da empresa A. 
ANCffiETA CHAVES JUNIOR, vencedor dos lotes 01 e 02 no 
valor global de R$ 416.300,00 (quatrocentos e dezesseis mil e 

trezentos reais). 

Quixeré-Ce, 03 de abril de 2020. 
Publicado por: 

Jose Encimar de Lima 
Código Identificador:9E356D74 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 1.193/2019, 03 DE ABRIL DE 2019 

ESTABELECE PONTO 
DATAS QUE INDICA 
PROVIDÊNCIAS. 

FACULTATIVO NAS 
E DÁ OUTRAS 

O PREFEITO MUN[CIPAL DE QUIXERÉ., Estado do Ceará, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgâ.nica do Município de 
Quixeré, artigo 64, inciso VI, e 

CONSIDERANDO o Período da Semana Santa, compreendido entre 
os dias 09 a ] 2 de abril de 2020, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei 589/2012, de 18 de junho de 
2012, que diSpõe sobre a comemoração dos . feri~dos ~ pontos 
facultativos no â.mbito do Município de Qmxere e da outras 
providências, em seu art. 4°, parágrafo único. 

DECRETA: 

Art 1 ° _ Fica decretado "Ponto Facultativo" das atividaàes 
ad~inistrativas no âmbito da Prefeitura IVJ[unicipal de Qui.xeré no 

www.diariomunicipal.corn.br/aprece 
67 
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO 

Publicado em: 07/02/2020 1 Edição: 27 1 Seção: 1 1 Página: 1 

Órgão: Atos do Poder legislativo 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019. 

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência ele 
saúde pública de que trata esta Lei. 

§ 3° O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela 

Organização Mundial de Saúde. 

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei. considera-se: 

1 - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de 

transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação 

ou a propagação do coronavírus: e 

li - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou 

mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus. 

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário 

Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto 

nesta Lei, no que couber. 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

1 - isolamento: 

li - quarentena; 

Ili - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais: 

e) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas: ou 

e) tratamentos médicos específicos: 

IV - estudo ou investigação epidemiológica: 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver: 
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação 

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), p9r,J9,.govias. portos ou 

aeroportos: ✓. ✓'f'-0 D-l::4;," 
/ '?s '4'eiv'\ 

. VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurí9~'s. hipótese ~ \que será 
garantido o pagamento posterior de indenização justa: e 'ü . J C"'L J; 1 

FL-$_ 1,, ~ti OI 
. _ _ VIII - a_utorização excepcional e temporária para a importação de , roclutos aJ.êitos-à-Jigilância 

sanItana sem registro na Anvisa, desde que: ,~:----~ ~:..__ / 
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira: e 

__ /' 
b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em 

evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e devei-ão ser limitadas 

no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

l - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência 
à família conforme regulamento: 

li - o direito de receberem tratamento gratuito: 

111 - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das 

pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional. constante do Anexo ao 
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. 

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o 

período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 

descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos ern Lei. 

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

1 - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e fi do 

caput deste artigo: e 

li - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá 

sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo. 

§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

1 - pelo Ministério da Saúde: 

li - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas 

hipóteses dos incisos 1, li. V, VI e VIII do caput deste artigo: ou 

Ili - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos Ili, IV e Vil do caput deste artigo. 

Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decmrente do 

coronavírus. 

§ 2º 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_§ 3° do art 8° da ~ei nº 12.527, de 18 de nover:r.J.brn__ç1ç __ 2_0J~t. 0 

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contr-atual. o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

1 - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 
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11 - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pe:o coronavírus. 

Art. 6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública 

federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pe~~~~s ou com 

suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a su~pag:ç~o. /'1\ 
§ 1 ° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se à/g~ssoas t,~s ~.~ direito 

privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. •~~LS l 

§ 2° O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados so' rn os ,.._j:' CPJJLrnados, 

suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, s u~~~ o direito 

ao sigilo das informações pessoais. 

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização 

do disposto nesta Lei. 

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199° da Independência e 132° da República. 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

JAIR MESSIAS BOLSONAHO 

Sérgio /vforo 

Luiz Henrique /vfondetta 
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~E[)IÔ!>. PROV!SÓ~lA Nº 926, DE 20 DE MARÇÓ DE 20:2Q j 

ExRosição de motivos 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de feveíeiro de 2020, pai
dispor sobre procedimentos para aquisição de ben~ 
serviços e insumos destinados ao enfrentamento d 
emergência de saúde pública de importânci. 
internacional decorrente do coronavírus. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o arí:. 62 da Constituição, adota ; 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, dentre outras, as seguintes medidas: 

:LL..:: restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, po1ios ou 
aeroportos de: 

a) entrada e saída do País; e 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; 

§~ As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 

§ 9° O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços 
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8°. 

§ 1 O. As medidas a que se referem os incisos 1, li e VI do caput, quando afetarem a 
execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas 
ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em 
articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador. 

§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do 
disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento 
de gêneros necessários à população." (NR) 

\"AFf. 46 _ -É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
~Agenhària,:-e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. · 

§ 3º 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. " (NR) 

"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput 
do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido." (l\JR) 



li - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

"Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Le, i,,', pre;;i.um,,-
se atendidas as condições de: ~~O DE:: l.1. 

, 'e-,.'? e/ 
1 - . d ·t - d . ~ :,>, - ocorrenc1a e s, uaçao e emergência; /O - ~ 

,o J .:e, 
FLS ·Si 61 

. 111 - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

~) 
.,. ___ ,__.,.,""' 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência." (NR) 

"Art. 4°-C Para as contratações de bens, seNiços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de 
estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns." (NR) 

"Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente se1·á exigível 
durante a gestão do contrato." (NR) 

"Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários 
ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de 
termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. 

§ 1 ° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se 
refere o caput conterá: 

1 - declaração do objeto; 

li - fundamentação simplificada da contratação; 

Ili - descrição resumida da solução apresentada; 

IV - requisitos da contratação; 

V - critérios de medição e pagamento; 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

VII - adequação orçamentária. 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será 
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não 
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de 
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver 
justificativa nos autos." (NR) 

"Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou pi-estadores de 
seNiço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, 
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência ele 
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituicão." (NR) 

"Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presenciai, 
cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
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emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos ficitatórios serão reduzidos 
pela metade. 

§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será 
arredondado para o número inteiro antecedente. 

§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,. para as ficitações de que trata o caput." (NR) 

"Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis 
meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública." 
(NR) 

"Art. 4°-1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a 
administração pública poderá prever que os contratados fiquem obi-igados a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contíatado, em até 
cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato." (NR) 

"Art. 6°-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento 
de fundos e por item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o 
caput do art. 4°, quando a movimentação for realizada por meio de Ca1ião de Pagamento 
do Governo: 

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do 
inciso I do caRut do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993· e 

11 - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do 
inciso li do cariut do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993." (NR) 

"Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos 
contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles 
estabelecidos." (NR) 

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. /"-~---
0
-~ 

/ sP..0 E 1../, 
Brasília 20 de março de 2020; 199° da Independência e 132° da República. ,'~'-:) 0..> 

' -"' "y ' o :.e { 
JAlR MESSIAS BOLSONARO UFLs_ 160 6·: 
Luiz Henrique Mandetta ~ -:: 
Sér,gio Moro ) 

Wagner de Campos Rosário ~ 
( /Valter Souza Braga Netto _______ -,,_,./ 

André Luiz de Almeida Mendonça 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G 
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Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos 

contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o 

uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC 

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, 

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os 

Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos: 

ci-=--a-aTs~p~nja e!~ LiçÍtação d~- q~~ tratam os -i~~L;;_gtl_e · 11 d_Q_ caP-!!tSJQ_,ªLLZ.4_d-ªJ,,Qi __ !J.~_8 :666,_d,~ J 
,:?lde j~.rnh--◊~tf~-1993. até o lirhite-de: - i1 

_j 

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se 

refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e 

no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e 

fbJ~pafa-óUffos servic;os e·compras no valor de at.é R$ 50.QOO~oo (c_inqueota mil reais) e _para/ 

ti_l~_ri_aç_Ó~s1 _clesde -que nã0- se refiram~a -parrnlas de um mesmo serviço, compra ou alienação· dé maior; 

vuLtoq_~epé5s~él~er reé!Uz_ada de urmi sp vez;.) 

li - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que: 

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço: ou 

b) propicie significativa economia de recursos; e 

Ili - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei_nº 

12.462._ de 4 de agosto .de .. 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, 

alienações e locações. 

§ 1° Na hipótese de que trata o inciso li do caput, a Administração deverá: 

1 - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação 

direta; e 

li - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto. 

§ 2° Sem prejuízo do disposto no§ 1°, a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o 

risco de inadimplemento contratual, tais como: 

1 - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a 

antecipação do valor remanescente; 

li - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o ªrt __ 5-6_çjg .. J,seJ.J1.:i __ a,{;i,(?_Q,_Q.Q_J_!i93.. de 

até trinta por cento do valor do objeto; 

Ili - a emissão de título de crédito pelo contratado; 

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por 

representante da Administração; e 

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor. 



§ 3° É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de 

serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. 

Art. 2° O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de 

calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período 

de que trata o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações. 

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de maio de 2020; 199° da Independência e 132° da República, 

JA!R MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 

Este contoudo não substitui o publicado nn versão certificada. 


