
Governo do Municipio de 

Damianépolis Goias 
Administr3s3o : 4041-4O 4 

DECRETO N° 013/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 

DISPOE SOBRE A CONTRA TA AO DIRETA 
POR DISPENSA DE LICI TA cAO E DA 
O UTRAS PRO VIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS, ESTADO DE 
GOIAS, no use de suas atribuicoes legais a constitucionais, a especialmente: 

CONSIDERENDO que a realizacao de licitacao ou processo seletivo, 
qualquer que seja a modalidade, demanda tempo para o preparo, confeccao e publicacao de 
editais, abertura das propostas a julgamento, e abertura de prazos para eventuais recursos e 
homologacao; 

CONSIDERENDO que a solicitacao feita pela equipe de Transicao de 
Governo para que a Gestao anterior prorrogasse diversos contratos que possuiam objetos 
essenciais para a continuidade do servico publico nao foi atendida, tendo a vigencia de 
diversos deles expirado em 31/12/2020; 

CONSIDERENDO a necessidade de garantir o carater continuo dos 
servicos prestados; 

CONSIDERENDO que a paralisacao dos servicos causa um caos 
administrativo, podendo gerar prejuizos irreversiveis; 

CONSIDERENDO que a continuidade administrativa e um dos objetivos a 
serem perseguidos pelo Poder Publico; 

CONSIDERENDO a necessidade de manter a prestadao de servicos nas 
diversas areas da Administracao Publica Municipal, em especial na area da Sande. 

8.666/1993; 
CONSIDERENDO o disposto no Art. 24, inc. IV da Lei Federal n° 

DECRETA:

Art. 1°. Fica dispensado o procedimento licitatorio em carater emergencial e 
temporario, pelo prazo de 90 (noventa) dias para a contratacao de servicos, locacao de 
imoveis, locacao de veiculos e maquinas, bem como a aquisicao de produtos, tais como: 

I — transporte escolar; 
II— coleta de lixo, recuperacao da malha viaria municipal; 
III — massa asfaltica; 
IV — medicamentos, materiais medico-hospitalares a odontologicos; 
V — generos alimenticios; 
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VI — combustive! e lubrificantes; 
VII — pecas de reposicao para veiculos e pneus; 
VIII — material e!etrico e hidrau!ico; 
IX — material de expediente diversos; 
X — tonners, cartuchos de tinta para impressoras; 
XI— equipamentos de informatica; 
XII — materiais de higiene e limpeza. 
XIII — ferramentas diversas; 
XIV — materiais para pintura e construcao civil; e 
XV — outros assemeihados, diretamente vinculados a continuidade da 

prestacao dos servicos pub!icos. 

Art. 2° - O contrato firmado nas condicoes descritas neste Decreto tera, 
obrigatoriamente, vigencia de ate 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos, a contar de 
sua assinatura, dentro do quantitativo necessario, podendo ser interrompido a partir da 
contratacao via moda!idade !icitatoria adequada. 

Paragrafo unico — Os contratos firmados corn fundamento neste Decreto 
poderao ter seus prazos de vigencia prorrogados, desde que nao seja ultrapassado o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Art. 3° - O processo de dispensa de licitacao sera obrigatoriamente instruido 
corn copia deste Decreto, devendo a Comissao Permanente de Licitacao (CPL), em qualquer 
caso, aferir se o preco ofertado pelo licitante esta compativel corn os praticados em mercado e 
requerer os documentos essenciais dispostos na legislarao de regencia. 

Art. 4° - O presente Decreto entrara em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposicoes em contrario. 

janeiro de 2021. 
Gabinete do Prefeita Municipal de Damianopolis, Estado de Goias, 04 de 
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