
 
 

RESOLUÇÃO N° 12/2020, de 14 de julho de 2020. 
 
 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTABELECE AÇÕES DO 
CONSISA VRT”. 

 
 
MARCELO PORTALUPPI, Presidente em Exercício do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Vale do Taquari – CONSISA VRT, Prefeito de Vespasiano Correa, RS, no uso de suas atribuições legais, conforme 
Arts. 8º, 9º 13º, e outros cabíveis do Estatuto da Entidade, e da Lei Federal 11107/2005 e Decreto Federal 
6017/2007; 

 
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos 

emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e 
pelos Comitês Municipais de Contingenciamento ao Coronavírus;  

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  
 
CONSIDERANDO a responsabilidade do CONSISA VRT em manter a transparência dos atos e 

contratações/aquisições; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - O CONSISA VRT, como órgão da administração pública municipal  indireta deverá 

criar um link no seu sítio eletrônico, espaço específico, independente ou parte do portal de transparência, para 
a divulgação das informações sobre contratações emergenciais, conforme previsto na Lei nº 13.979 de 2020 
(art. 4, §2º). 

 
Art. 2º - As informações e orientações para interessados em participar dos processos de 

licitação e contratação direta, a fim de garantir o controle social no acompanhamento de todas as fases dos 
processos administrativos relacionados às contratações com vistas a permitir a sua realização de forma célere e 
eficiente devem garantir a sua transparência, prevenindo a corrupção e oferecendo maior segurança aos 
gestores públicos. 

 
Art. 3º - As seguintes informações relativas às contratações celebradas para o 

enfrentamento da COVID-19 devem ser disponibilizadas: o nome do/a contratado/a e seu CNPJ/CPF; o valor 
total e por unidade; o prazo contratual, considerando as limitações impostas pelo art. 4º-H da Lei nº 13.979; o 
número do processo de contratação, a nota de empenho correspondente; o órgão contratante; o descritivo, a 



quantidade e o tipo de bem ou serviço adquirido; o local da execução; a forma de contratação (pregão ou 
dispensa de licitação). 

 
Art. 4º - Os sítios eletrônicos devem também permitir o download de todas as informações 

publicadas sobre contratações emergenciais, capazes de tornar os dados manipuláveis e reutilizáveis por 
terceiros.  

 
Art. 5º - Deve ser oferecido, diretamente neste portal, mecanismo para registro de 

manifestações (reclamações, denúncias, dúvidas ou elogios), com possibilidade de anonimato. Isso pode ser 
concretizado pela inclusão de link para a Ouvidoria, que, por sua vez, deve incluir uma marcação exclusiva em 
‘assuntos’ para manifestações relacionadas à COVID-19, as quais deverão receber tratamento prioritário. O 
relatório periódico estatístico da Ouvidoria, de que trata os art. 14 e 15 da Lei nº 13.460 de 2017, deve incluir 
informações específicas sobre o atendimento às manifestações relacionadas à COVID-19.  

 
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário esta Resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
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