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DECRETO N° 016/2020, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 

 

Estabelece o pregao presencial para os processos de 

despesa abertos ate a data de 06 de abril de 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso das atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos, 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 11 

de março de 2020, como pandemia a proliferação do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 do Governo 

Federal, impondo a realização do pregão eletrônico a partir do dia 06 de abril de 

2020; 

 

CONSIDERANDO que a implantação de sistema de pregão eletrônico exige 

treinamento para o pregoeiro e equipe de apoio e que, por tanto, em face da 

impossibilidade de haverem cursos e treinamentos neste período de pandemia do 

COVID-19 sob risco de contagio da doença; 

 

CONSIDERANDO a necessidade do andamento dos procedimentos licitatórios em 

aberto. 

 

DECRETA: 

 



                                                                                                             
 

 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO. 
CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: municipioparelhas@gmail.com 

 

Art. 1º - Fica determinado que os processos de despesa publica abertos ate a data 

anterior ao dia 06 de abril de 2020, deverão adotar a modalidade presencial do 

pregao. 

 

Paragrafo único. Ate que seja possível a realização de treinamentos e capacitações 

para o pregoeiro e equipe de apoio, ficam suspensos a realização de novos pregoes 

que se enquadrem nos termos do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 

do Governo Federal. 

 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Parelhas/RN, 25 de março de 2020. 

 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 

 


