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ORIENTAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA – CGE/PGE Nº 001, DE 19 DE MAIO DE 2020.

O PROCURADORGERALDOESTADO, no uso das atribuições conferidas pelo in-
ciso XI, do artigo 9º da Lei Complementar nº 86, de 1º de dezembro de 2008 e o SECRETÁRIOCHEFE
DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, no uso das atribuições que lhes confere inciso II do
artigo 89, daConstituição do Estadoresolvem expedir a presente orientação, nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Orientação Normativa Conjunta da Procuradoria Geral do Estado e Con-
troladoria Geral do Estado, unifica as orientações já emitidas no guia orientativo, modelos de documen-
tos a serem adotados, recomendações registradas nos pareceres jurídicos e nos relatórios de avaliação
de conformidade, e, as mudanças legislativas editadas até a presente data - leis e medidas provisórias
aplicáveis ao processamento das despesas no período da pandemia da COVID-19.

Art. 2º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta - com exceção das
empresas estatais -, do Poder Executivo Estadual, nas contratações de bens, serviços, inclusive de en-
genharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da CO-
VID-19, devem observar esta orientação normativa para a formalização dos respectivos processos ad-
ministrativos.

Art. 3º Os autos dos processos de DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentados no
art. 4º da Lei nº 13.979/2020, tanto físico quanto eletrônicono Sistema Gestor de Compras, de acordo
com o seu objeto, serão instruídos com os documentos constantes do “Anexo I – Lista Documentos”.

Parágrafo único. Os órgãos/entidades devem atentar para a necessidade, quando ca-
bível, da juntada de documentos adicionais não previstos no Anexo I, definidos em normas que regulam
contratações de medicamentos, equipamentos hospitalares, dentre outras.

Art. 4ºAos autos dos processos de DISPENSADE LICITAÇÃO fundamentados no
art. 4º da Lei nº 13.979/2020, tanto físico quanto eletrônico no Sistema Gestor de Compras, de acordo
com o seu objeto, será juntada a Lista de Verificação constante do Anexo II - Lista de Verificação para
Compras e Serviços (COVID-19), que deverá ser assinada por servidor do órgão contratante que efe-
tuou a verificação.

Art. 5º Os documentos que compõe os processos de dispensa de licitação, deverão
ser cadastrados no Sistema Gestor de Compras até a data de homologação da dispensa pelo Ordenador
de Despesa.

Parágrafo único. Os órgãos devem enviar as informações das dispensas de licitações
conclusas para o Tribunal de Contas do Estado-TCE, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte à homolo-
gação da dispensa de licitação, conforme estabelece o art., 5 º da RN-TC 09/2016.

Art. 6ºOs contratos que venham a ser firmados decorrentes de Dispensa de Licitação
devem ser incluídos no Sistema de Avaliação de Conformidade da CGEpara cadastro, conforme dispõe
o Decreto Estadual nº 37.219/2017, com os documentos da lista do Anexo I exigíveis para a formali-
zação de contrato, e, seu extrato deverá ser publicado até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, conforme previsto no art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único. Conforme disposto no § 4ºdo art. 62da Lei n º 8.666/93, a critério
da administração, é dispensável o contrato que poderá ser substituído pela Nota de Empenho, nos casos
de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras.

Art. 7ºOs acordos firmados de forma temporária, com prazo definido, entre os órgãos
e as empresas prestadoras de serviços contratadas, que resultem em redução de pagamentos de parcelas
de contratos vigentes durante o período da pandemia do COVID-19, poderão ser realizados por aposti-
lamento, a critério do ordenador de despesa.

Art. 8ºQuando do registro das Notas de Empenho no SIAFde despesas destinadas ao
combate à COVID-19, os órgãos deverão:

I. Confirmar se os recursos financeiros fixados são exclusivos ao combate à COVID-19;
II. Registrar no campo histórico informações que possibilitem a identificação da

forma mais clara e objetivo possível, o objeto da aquisição-contratação, indicando que a aquisição-con-
tratação é destinada ao combate da COVID-19, conforme exemplos hipotéticos a seguir:

a. Quando não tiver contrato: “Valor referente a aquisição de medicamentos objeto 
da Dispensa nº xxx/xxxx, destinado ao combate à COVID-19 para entrega imediata e sem obrigações 
futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o número xxxx”; ou

b. Com contrato firmado:”Valor referente a aquisição de EPIs objeto da Dispensa 
nºxxx/xxxx, destinado ao combate à COVID-19, conforme detalhado no Contrato nº xxxx/xxxx e dispen-
sa cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o número xxxx”

Art. 9º Conforme previsto no § 3º do art. 4º da Lei n º 13.979/2020 e caput do art.
4º-F(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020), excepcionalmente será possível:

I. a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam
com inidoneidade declarada - com o direito de participar de licitação/contratar com o Poder Público
suspenso, sendo necessário: comprovar através de atestados idôneos que a empresa é a única for-
necedora do bem ou serviço a ser adquirido.

II. dispensar que as empresas comprovem à regularidade fiscal e/ou trabalhista – res-
salvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumpri-
mento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição -, sendo necessário: instruir
processo com justificativa, que deve obrigatoriamente estar amparada na descrição de fatos rela-
cionados a restrição de fornecedores ou prestadores de serviços, observado os prazos e condições
estabelecidas para entrega de produtos e/ou prestação de serviços.

Art. 10 Aantecipação de pagamentos prevista no inciso II do art. 1 º da MP nº 961, de
06 de maio de 2020, só poderá ocorrer nos seguintes casos:

I. represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do
serviço devidamente documentado; ou

II. propicie significativa economia de recursos.
§1º.Apossibilidade de antecipação de pagamento deve estar prevista em edital, no ter-

mo de referência e em outro instrumentoformal de adjudicação direta, assim como os tipos de garantias
possíveis para assegurara devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto,
podendo ser utilizado a conta ou seguro garantia nas compras dentro do país.

Procuradoria Geral do Estado /
Controladoria Geral do Estado

§2º. No caso de importação direta, os órgãos devem optar pela adoção, preferencial-
menteda”carta de crédito de importação”, ou, como segunda opção, a “escrow account”.

Art. 11 Para efeito da aplicação dos limites de dispensa de licitações no Governo do
Estado da Paraíba, prevalece os limites definidos no Art. 8 º do Decreto nº 40.004 de 24 de janeiro de
2020, vinculados aos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 que foram alteradospela MP nº 961,
de 06 de maio de 2020.

Parágrafo único. A alteração dos limites de dispensa de licitação assim como o dis-
posto no caput do art. 10, só terá validade durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Art. 12 As avaliações de conformidade da CGE, que tratam o Decreto Estadual nº
37.219/2017, dos processos de dispensa com base na Lei nº 13.979/2020, serão realizadas com base no
Anexo I desta Orientação.

Art. 13Guia orientativo e modelos de documentos para formalização dos processos
de contratações, estão disponíveis através do link: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/
modelos-orientacoes-para-contratacoes

Art. 14 Esta Orientação Normativa Conjunta entra em vigor na data da sua publicação.
João Pessoa, 22 de maio de 2020

ANEXO I
LISTADE DOCUMENTOS

DOCUMENTO DISPENSA CONTRATO

1. Solicitação Dispensa COVID- DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DADEMANDA P & S
2.Termo de Referência - Dispensa COVID P& S

3. Planilha de Custo e Formação de Preço(*), para serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra S
4.Justificativae Nota Técnica da Dispensa

P & S

5.Estimativa de Preço -Pesquisas e Mapa Comparativo de Preços, e, caso o valor ofertado pelo
Fornecedor/executante escolhido estejaSUPERIOR ao constante na Estimativa de Preço Justifica-

tiva de que tal situação é decorrente de oscilações ocasionadas pela variação de preços ou
Justificativa excepcional de Inexistência de Estimativa de Preço, emitida pela autoridade competente

P & S

6. Justificativa de escolha do fornecedor/executante, quando for o caso. P & S

7. Documentos de Habilitação exigidos do Fornecedor/Executante, incluindo consulta CAFILPB ou
Decisão justificada da dispensa de apresentação de documentos de regularidade fiscal e trabalhista

emitida pela autoridade competente para celebração do contrato.

P & S

8. Proposta do Fornecedor/Executante P & S

9. Autorização Dispensa(Ordenador Despesa) COVID
P & S

10. Minuta de Contrato COVID, se for o caso P & S

11.Comprovação de Divulgação da Intenção de Registro de Preços, se for o caso ARP

12. Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso ARP
13.Parecer Jurídico P& S P& S

14. Comprovação da divulgação da dispensa P & S

15. Ata de Registro de Preços e comprovante de publicação de seu extrato no DOE/PB, se for o caso ARP ARP(*)

16. Contrato, se houver P & S
17. Nota(s) de empenho

18. Documentos fiscais emitidos pelo Fornecedor/executante

OBS: 1. A justificativa do item 7 não é aplicável à regularidade relativa à Seguridade Social e ao
cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF/88-Decl. do Menor)
2.Na fase da Dispensa, odeve ser cadastrado no SGC os documentos listados de 1 a 13, conforme
o caso;
3. Na inclusão do Contrato no Sistema da CGE, anexar os documentos exigidos nos itens 13 a 16.
(*) Quando aplicável (P) Produtos (S) Serviços (P&S) Produtos e Serviços

ANEXO II

LISTADE VERIFICAÇÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
DISPENSADE LICITAÇÃO – COMPRAS/SERVIÇOS - Art. 4º da Lei nº 13.979/2020

ATOSA SEREM VERIFICADOS NORMATIVO
S (Sim) / N (Não)
NA (Não Aplicável)

FL. OBSERVAÇÃO

1. O processo administrativo foi devida-
mente autuado, protocolado e numerado?

- Lei nº 9.784/99 (Art. 5º)

- Lei nº 8.666/93 (Art. 38,
caput)

2. Consta mencionado como fundamen-
tação legal apenas o Art. 4º da Lei nº

13.979/2020
(Obs.: Verifi car a folha de autuação e 

outros documentos correlatos)

- Lei nº 13.979/2020
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ATOSA SEREM VERIFICADOS NORMATIVO
S (Sim) / N (Não)
NA (Não Aplicável)

FL. OBSERVAÇÃO

3. Consta requisição formal da área

demandante, contendo:

- Identificação da área requisitante da

demanda;

- Informação clara de que o objeto está vin-

culado/destinado ao combate ao Covid-19;

- Justificativa da necessidade da demanda?

- Definição clara e detalhada do objeto?

- Definição fundamentada dos quantitativos

requisitados?

- Indicação das unidades para as quais se

pretende(m) destinar o(s) itens a ser(em)

adquiridos?

- Indicação das condições de guarda/arma-

zenamento que não permitam a deterioração

do material?

- Lei nº 9.784/99 (Art. 2º

e 50).

- Manual de Licitações e

Contratos: orientações e juris-

prudências do TCU (p. 140).

- Lei nº 8.666/93 (Art. 7º, 14,

15, §7º)

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-B e 4º-E)

4. Consta Termo de Referência/Pro-

jeto Básico, que pode ser simplificado,

contemplando:

- Declaração do objeto?

- Fundamentação simplificada da contra-

tação?

- Descrição resumida da solução apre-

sentada?

- Requisitos da contratação?

- Critérios de medição e pagamento?

- Aprovação do Termo de Referência pela

Autoridade Competente?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-E, §1º)

5. Consta nos autos Demonstração da des-

tinação da contratação para o enfrentamento

da emergência de saúde pública?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-B)

6. A Justificativa da contratação faz refe-

rência se foi verificado a existência de ata

registro de preços vigente, ou não, para o

referido objeto.

Caso exista, indica que os quantitativos são

insuficientes ou que o fornecedor se negou

a entregar,mesmo após regular e formal

pedido da Administração.?

Decreto nº 40.004 de 24 de

janeiro de 2020

ATOSA SEREM VERIFICADOS NORMATIVO
S (Sim) / N (Não)
NA (Não Aplicável)

FL. OBSERVAÇÃO

7. AEstimativa de Preço foi obtida por

meio de, no mínimo, um dos seguintes

parâmetros:

( ) Portal de Compras do Governo Federal.

( ) Bancos de Preços especializados.

( ) Sítios eletrônicos especializados

ou de domínio amplo.

( ) Contratações similares de outros entes

públicos.

( ) Pesquisa realizada com os potenciais

fornecedores.

( ) Plataforma Preço de Referência do

Estado

Obs.: Marque uma ou mais de uma opção.

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-E, §1º)

8. Na situação excepcional de Inexistência

de Estimativa de Preço, foi emitida justifi-

cativa pela autoridade competente?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-E, §2º)

- Guia orientativo

9. Consta justificativa de escolha do

fornecedor/executante, se for o caso.

- CF/88 (Art. 37)

10. Caso o valor ofertado pelo Fornecedor/

executante escolhido esteja SUPERIOR

ao constante na Estimativa de Preço, consta

Justificativa nos autos que tal situação é

decorrente de oscilações ocasionadas pela

variação de preços?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-E, §3º)

11. Constam os documentos de habilitação

do fornecedor escolhido?
- Lei nº 8.666/93 (Art. 27 a 31)

12. Havendo dispensa de apresentação de

documentos de regularidade fiscal e tra-

balhista, consta decisão justificada nesse

sentido, emitida pela autoridade competente

para celebração do contrato?

ATENÇÃO: Não aplicável à regularidade 

relativa à Seguridade Social e ao cumpri-

mento do inciso XXXIII do caput do art. 7º 

da CF/88.

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-F)

13. Caso o Fornecedor/executante escolhido

esteja com inidoneidade declarada ou

com o direito de participar de licitação ou

contratar com o Poder Público suspenso,

consta Justificativa de que se trata da única

Fornecedor/executante do bem/serviço?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º, §3º)
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Portaria Conjunta nº 96 João Pessoa, 21 de maio de 2020.

Autoriza a Descentralização de Crédito Orçamentário em favor do
(a) SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESEN-
VOLVIMENTODOESTADODAPARAÍBA, e dá outras providências.

OSECRETÁRIODEESTADODOPLANEJAMENTO,ORÇAMENTOEGES-
TÃO em conjunto com os Órgãos SECRETARIADEESTADODAEDUCAÇÃOEDACIÊNCIAE
TECNOLOGIA e SUPERINTENDÊNCIADE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º, inciso II, do artigo 89,
da Constituição do Estado, c/c as disposições do Decreto Estadual nº 33.884, de 3 de maio de 2013 e
alterações posteriores, observados os limites estabelecidos na Lei nº 11.627, de 14 de Janeiro de 2020,
e a Portaria Interministerial SOF/STN nº 163, de 04 de maio de 2001, e

Considerando o que estabelecem os Decretos 33.884, de 3 de maio de 2013 e 34.272,
de 29 de agosto de 2013;

Considerando, ainda, que há no Orçamento Geral do Estado, consignado em favor da
unidade gestora SEECT - 22.0001 - SECRETARIADE ESTADO DAEDUCAÇÃO E DACIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Crédito Orçamentário próprio para cobertura dos encargos com o Termo de Coopera-
ção Técnica nº 0061/2020, que entre si celebram a (o) SECRETARIADE ESTADO DAEDUCAÇÃO
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA e o (a) SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA, relativo à REAJUSTAMENTOS DA OBRA
DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA EEEFM DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO DE
QUEIROZ, EM CAMPINAGRADE/PB;

R E S O LV E M :
Art. 1º - Autorizar a descentralização, em favor do (a) SUPERINTENDÊNCIA DE

OBRASDOPLANODEDESENVOLVIMENTODOESTADODAPARAÍBA, do crédito orçamentário
na forma abaixo discriminado(s):

Classificação funcional-programática Reserva

Órgão Unidade Função Sub-
função Programa

Projeto/
Atividade/
Oper.Esp.

Localização
Geográfica
da Ação

Natureza
da

despesa

Elemento
de

despesa

Fonte
de

recursos
Número Valor

22 101 12 368 5006 2178 0287 4490 51 103 00706 105.362,07

TOTAL 105.362,07

Art. 2º - Determinar à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão -
SEPLAG que, no âmbito do Sistema Integrado deAdministração Financeira - SIAF, adote as providên-
cias suficientes e necessárias à operacionalização da descentralização autorizada nos termos do Art. 1º,
desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria vigerá a partir da data de sua publicação.

Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão / Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tecnologia / 
Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado da Paraíba

Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia

PORTARIANº 030/2020 João Pessoa, 21 de maio de 2020

O Diretor Presidente da CINEP – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Art. 58, inciso IV, Item “a” do
Estatuto Social da Companhia.

RESOLVE,
Art. 1° – Designar os Servidores DANILO COURAMARIZ, Matrícula nº 1.024-1

como presidente, ANNE CORREA DOS SANTOS, Matrícula nº 3.137-1, HENRIQUE CANDEI-
RAFORMIGA, Matrícula nº 3.156-1, KERGINALDAGLAUCECAVALCANTI TAVARES,Ma-
trícula nº 3.109-1 e REGINA COELI SOUZA FORMIGA RAMOS, Matrícula nº 3.051-1, como
membros, para comporem a comissão, com objetivo de criar o Regimento Interno que trata o art. 4º, § 1º
da Lei nº 6.307/1996 do Estado da Paraíba. Também previsto no artigo 58 do Estatuto desta Companhia
de Desenvolvimento.

Art. 2º – A presente portaria tem prazo de 120(cento e vinte) dias, após a sua publi-
cação, para a conclusão dos trabalhos, revogando as disposições em contrários.

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba - CINEP

PORTARIANº 096/2020/GCG-CG João Pessoa-PB, 20 de Maio de 2020.

O COMANDANTE-GERALDAPOLÍCIAMILITAR DO ESTADO DAPARA-
ÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XII, do Art. 12 e § 2º do Art. 25 da
LC n° 87, de 02 de dezembro 2008,

RESOLVE:
1. DESIGNAR o Militar Estadual adiante referenciado para exercer a função de Ges-

tor do Contrato Administrativo a seguir discriminado, referente ao respectivo objeto:

Posto Matr. Nome Completo Contrato Objeto

1º TENENTE QOA 519.798-8 JOÃO JERRYCAMPOS 0022/2020
Formulário para Impressão de Certificado de Registro

deArma de Fogo e Cédula de Porte de Arma de Fogo

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade durante o
período de vigência do contrato.

Polícia Militar
da Paraíba

ATOSA SEREM VERIFICADOS NORMATIVO
S (Sim) / N (Não)
NA (Não Aplicável)

FL. OBSERVAÇÃO

14. ConstaMinuta do Contrato – quando

for o caso -contendo, dentre outros pontos:

- Previsão de acréscimos e supressões

contratuais de até 50% do valor inicial

contratado?

- Prazo de duração de até seis meses,

podendo ser prorrogado por períodos su-

cessivos, enquanto perdurar a necessidade

de enfrentamento dos efeitos da situação de

saúde pública?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º-H e 4º-I)

15. Houve manifestação do Jurídico, me-

diante Nota Técnicaà PGE quanto a:

- Possibilidade de Dispensa de Licitação e o

devido enquadramento legal?

- Lei nº 8.666/93 (Art. 38,

inciso VI e parágrafo único)

16. Houve exame e aprovação de Procura-

doria sobre a minuta do contrato?

- Lei nº 8.666/93 (Art. 38,

inciso VI e parágrafo único)

17. Há indicação de recursos orçamentá-

rios suficientes para fazer frente à despesa

bem como a indicação da respectiva ru-

brica?

- Lei nº 8.666/93 (Art. 14 e 38)

Decreto nº 40.004 de 24 de

janeiro de 2020

- Acórdão TCU 956/2010-Ple-

nário.

18. O extrato da dispensa de licitação foi

publicado observado o prazo previsto no

Art. 61 da Lei 8.666/93

Lei nº 8.666/1993

19. Foi finalizada o cadastramento dos

documentos e informações no Sistema

Gestor de Compras – SGC, contendo os

documentos obrigatórios e o nome do

contratado, CNPJ, valor proposta?

- Lei nº 13.979/2020 (Art.

4º, §2º)


