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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena

Gabinete
  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 37/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS                                        

Brasília, 23 de março de 2020.
  
Aos 34 Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena - DSEIs

  

Assunto: Aquisição de insumos, equipamentos e contratação de serviços em decorrência da pandemia
da COVID-19.

 

  

Senhor(a) Coordenador(a),

  

Considerando a situação de pandemia da COVID-19 (Coronavírus);

Considerando o Inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que prevê a
dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública;

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019 (0014084620);

Considerando a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e
insumos des�nados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (0014084582);

Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as a�vidades essenciais
(0014084694);

Considerando o Decreto Legisla�vo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº
93, de 18 de março de 2020 (0014085271);

Considerando a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o
território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) (0014084652);

Esta Secretaria Especial de Saúde Indígena informa:

1. Diante da situação atual, a SESAI reconhece a necessidade emergencial e eventual de
aquisição de insumos, equipamentos e contratação de serviços para contenção e prevenção da
transmissão do coronavírus.

2. Nesta seara, é necessário que todos os procedimentos administra�vos sejam realizados
dentro da estrita legalidade, prezando-se pelos princípios aplicáveis à administração pública e aos
procedimentos licitatórios.
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3. Cabe destacar trechos da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e alterações:
"(...)Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos des�nados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste ar�go é temporária e aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sí�o 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 respec�vo processo de contratação ou aquisição.

§ 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 par�cipar de licitação ou
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

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. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as
condições de: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória
nº 926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou par�culares; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços 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. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do
contrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admi�da a apresentação de termo de
referência simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput
conterá: (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VI - es�ma�vas dos preços ob�dos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

c) sí�os eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Excepcionalmente, mediante jus�fica�va da autoridade competente, será dispensada a
es�ma�va de preços de que trata o inciso VI do caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

§ 3º  Os preços ob�dos a par�r da es�ma�va 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 jus�fica�va nos autos. (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade
competente, excepcionalmente e mediante jus�fica�va, poderá dispensar a apresentação de
documentação rela�va à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade rela�va
à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da
Cons�tuição. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata
esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o
número inteiro antecedente. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolu�vo. (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  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 licitações de que trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

Art. 4º-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. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor
inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) (...)"

4. Informa-se que quaisquer processos de contratação decorrentes da legislação supracitada
deverão ser jus�ficados e subme�dos ao DASI/SESAI para análise de per�nência e instrução processual,
para disponibilidade orçamentária pela CGPO/SESAI e para aprovação pelo Gabinete da SESAI,
independentemente do valor e objeto. O prosseguimento do processo será aprovado pela SESAI caso
estejam dentro da estrita legalidade e a necessidade esteja jus�ficada.

5. A situação de emergência não re�ra a necessidade de envio do processo para a
Consultoria Jurídica da União nos Estados para análise da instrução processual.

6. Sobre os insumos para as ações básicas de higiene e equipamentos de proteção individual,
necessários para contenção da disseminação do coronavírus, considera-se imprescindível o
abastecimento dos seguintes itens nos DSEIs:

Máscara cirúrgica descartável;
Álcool em gel 70%;
Máscara N95, classe PFF-2;
Luva para procedimento P, M e G;
Avental descartável P, M e G;
Touca descartável;
Óculos de proteção individual;
Sabão líquido;
Papel toalha.
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7. Neste sen�do, estão sendo executadas as Atas de Registro de Preços (ARP) de materiais
médico-hospitalares da SESAI para distribuição aos DSEIs. Além disso, foi solicitado o repasse de parte
dos insumos da aquisição emergencial do Ministério da Saúde para contenção da COVID-19
(25000.015844/2020-38). Porém, para que haja maior segurança no fornecimento dos itens, solicita-se
aos DSEIs que não possuem estoque necessário dos insumos supracitados:

7.1. Caso o DSEI possua ARP vigente dos insumos, deverá ser solicitada a execução à SESAI;

7.2. Caso o DSEI possua processo em andamento para aquisição dos insumos, deverá ser dada
celeridade;

7.3. Caso o DSEI não se enquadre nos itens 7.1 e 7.2,  fundamentando-se  na autonomia
administra�va dada aos coordenadores distritais por meio do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de
2016 c/c Portaria nº 1.419, de 08 de junho e 2017, e tendo por base todo apoio legal acima citado,
informa-se que cabe a esse distrito a gestão e planejamento de suas ações, no sen�do de
operacionalizar o ato administra�vo, conforme a legislação vigente para aquisição, conforme descrito nos
itens 3, 4 e 5 deste O�cio-Circular.

8. A análise da aquisição solicitada pelo DSEI levará em consideração o andamento das ARPs
da SESAI e a contratação emergencial do Ministério da Saúde. 

9. Em relação à necessidade de contratação de outros insumos, equipamentos e serviços, a
SESAI avaliará a necessidade do DSEI de acordo com a jus�fica�va apresentada. 

  

Atenciosamente,

 

ROBSON SANTOS DA SILVA
Secretário Especial de Saúde Indígena

Documento assinado eletronicamente por Robson Santos da Silva, Secretário(a) Especial de Saúde
Indígena, em 23/03/2020, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0014089218 e o código CRC 757C52A7.

Referência: Processo nº 25000.039775/2020-58 SEI nº 0014089218
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