
   

 

 

 

 
 

 

 

DECRETO N° 028, DE 30 DE MARÇO DE 2020 

 

Regulamenta, no Município de Caruaru, medidas 

temporárias no âmbito de licitações e contratos 

da Administração para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, 

conforme previsto na Lei Federal n° 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, IV, da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou, em 11 de 

março de 2020, que o COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus (denominado 

SARS- CoV-2) é uma pandemia; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), bem como a Portaria n° 356, de 11 

de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 

n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n° 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; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.809, de 14 de março de 2020 e 48.832, 

de 19 de março de 2020 que regulamentam no Estado de Pernambuco, medidas temporárias 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus, conforme previsto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.833, de 20 de março de 2020 declarou 

situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado 

de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual  nº 48.834, de 20 de Março de 2020 

suspendeu, a partir do dia 22 de março de 2020, o funcionamento de todos os 

estabelecimentos de comércio localizados no Estado de Pernambuco, o funcionamento de 

todos os estabelecimentos de prestação de serviços localizados no Estado de Pernambuco, as 

atividades relativas ao setor de construção civil em todo o Estado de Pernambuco, o 

transporte coletivo intermunicipal de passageiros em todo o Estado de Pernambuco; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, 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, em razão da emergência de saúde pública 

de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19); 

 

CONSIDERANDO que cabe também ao Poder Público Municipal, no âmbito de suas 

competências, a adoção de medidas para preparação, controle, contenção e mitigação de 

trasmissão do COVID-19 em seu território; 

 

CONSIDERANDO que o art. 24, IV, da Lei de Licitações prevê a possibilidade de 

dispensa de licitação nos casos de calamidade pública, bem como considerando a 

necessidade de garantia de impessoalidade nas contratações com a Administração Pública, 

além da necessidade de garantia da celeridade, da eficiência e da redução de custos por 

intermédio de prorrogações contratuais para enfrentamento da calamidade pública; 

 

CONSIDERANDO que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra, dentre outros, 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; interrupção da execução do 

contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração, nos 

termos do art. 57, §1º c/c art. 78, inciso XIV, ambos da Lei 8.666/93, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do 

Município de Caruaru, no tocante à regulamentação das licitações e dos contratos celebrados 

pelo Município no período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus. 

 

Art. 2º Os contratos e aditivos que tenham a sua vigência e execução encerradas no 

período de 23/03/2020 a 30/04/2020 serão automaticamente prorrogados por mais 60 

(sessenta) dias. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produz efeitos retroativos 

ao dia 23 de março de 2020  e enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 

pelo coronavirus. 

 

Palácio Jaime Nejaim, 30 de março de 2020; 199º da Independência; 132º da República. 

 

 

 

RAQUEL LYRA 

Prefeita 

 

Túlio Frederico Tenório Vilaça Rodrigues  

Procurador Geral do Município 

 

Angelo Dimitre Bezerra Almeida da  Silva 

Controlador Geral do Município 



   

 

 

 

 
 

 

 

Ana Maraíza de Sousa Silva 

Secretária de Administração 

 

Francisco de Assis da Silva Santos 

Secretário de Saúde 

 

(Republicado por incorreção) 
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