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A doença provocada pelo novo Coronavírus é
oficialmente conhecida como COVID-19, sigla em inglês
para “coronavirus disease 2019” e, além dos impactos na
saúde e na rotina da população, o COVID-19 tem afetado de
modo significativo o cenário econômico da Administração
Pública Municipal, sobretudo no que tange aos contratos
administrativos e à prestação dos serviços públicos em
geral.
 
Por essa razão, MEDIDAS URGENTES PRECISAM SER

TOMADAS, mas não se deve deixar de lado questões
igualmente relevantes que demandam a continuidade da
atuação estatal.   Isso significa que o dever de
planejamento exige a antecipação das soluções a serem
adotadas relativamente a ambos os setores.
 
 
1) NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DE PRIORIDADES

X ESCASSEZ DE RECURSOS ESTATAIS
 
Se antes do Coronavírus, a Administração Municipal já
enfrentava problemas com a precariedade no orçamento,
mesmo atuando com um planejamento antecedente para
tratar as prioridades, o cenário se mostra crítico quando
se evidencia a utilização desses recursos para tratar de
situação imprevista, sobretudo quando se observa que –
durante a situação de urgência, ocorrerá impactante
redução das receitas públicas.
 
Por essa razão, torna-se imprescindível distinguir as
atuações administrativas diretamente relacionadas à
pandemia e aquelas que não o sejam.
 
O atendimento direto à pandemia é uma prioridade. Isso
significa a alocação de pessoal e de recursos para  esse 
 fim.  Contudo,  nem  todos  os  agentes públicos serão
vinculados à erradicação da doença, do contrário, os
impactos causados por ela certamente serão esperados
como consequência da desídia no tratamento das demais
urgências com as quais o Poder Público vinha lidando.
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O dever de planejamento não se circunscreve às questões
emergenciais. Abrange a avaliação das perspectivas futuras
quanto à generalidade das implicações decorrentes da
crise. Em outras palavras: há muitos contratos
administrativos em curso e cabe ao Poder Público adotar
medidas específicas e adequadas relativamente a eles. É
indispensável avaliar as perspectivas futuras quanto à sua
execução, identificar as soluções viáveis e adotar as
decisões que a situação exigir.
 

2) IMPACTOS NO CENÁRIO ECONÔMICO
 

No cenário econômico, os impactos atingem contratos em
curso de execução, pactuados entre a Administração e
terceiros, podendo ensejar a impossibilidade do
cumprimento das respectivas obrigações contratuais, em
vista da indisponibilidade absoluta dos dos recursos
públicos.
 
Outra questão se relaciona à redução da força de
trabalho disponível, em virtude do dever de quarentena
que demanda a permanência dos munícipes em seus
domicílios. O tema compreende inclusive custos
adicionais, relacionados à crise.
 

3) MEDIDAS RECOMENDADAS
 
► REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA
 
A situação autoriza a ocupação de bem privado prevista no
art. 5º, inc. XXV, da CF/88 (“no caso de iminente perigo
público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano”).
 
A Lei 13.979/2020 autorizou, entre as providências cabíveis,
“requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa” (art. 3º, inc.VII).
 
A regra somente pode abranger as hipóteses em que a
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emergência torne inviável a adoção das formalidades
usualmente adotadas. Lembre-se que o dispositivo não
dispõe sobre um contrato administrativo. No caso, existe
ato administrativo unilateral, que retrata o exercício de
competência estatal anômala.
 
A competência deve ser exercitada com grande cautela,
tomando em vista que acarreta o sacrifício dos interesses
e direitos do particular. Aplica-se o princípio da
proporcionalidade. Por um lado, não se admite a
requisição de bens e serviços que não sejam adequados à
satisfação da necessidade. Por outro lado, é vedado
requisitar bens e serviços além do estritamente
necessário. A infração a esses limites configura ato
abusivo da autoridade e acarreta não apenas uma
indenização pela requisição, mas também perdas e danos e
a responsabilização do autor do abuso.
 
Cabe à autoridade administrativa promover, tão logo
possível, a formalização dos atos para documentar o
ocorrido e para iniciar o processo administrativo
orientado a apurar a justa indenização. A omissão dessas
providências, uma vez atendida a necessidade, configura
grave infração à ordem jurídica e impõe a
responsabilização do agente público.
 
► NOVA HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
O art. 24, inc. IV, da Lei 8.666 prevê hipótese de dispensa de
licitação para fins emergenciais, quando o tempo
necessário à implementação da licitação produz risco de
danos irreparáveis.
 
O art. 4º da Lei 13.979 instituiu uma hipótese específica de
dispensa de licitação:
 

“Fica dispensada a licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
de que trata esta Lei”.
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A Lei exige a pertinência da contratação com o
atendimento da “emergência de saúde pública”. Essa
questão envolve dois des dobramentos. O primeiro se
relaciona com o vínculo de pertinência entre a
contratação e o atendimento, ainda que indireto, das
necessidades relativas à pandemia. A hipótese normativa
não abrange contratações que versem sobre satisfação de
necessidades de outra ordem.
 
O segundo se refere à questão da “emergência”. A regra
legal consagrou uma presunção absoluta de urgência na
formalização da contratação. Não é preciso evidenciar o
risco produzido pela demora na formalização da
licitação.
 
No entanto, afigura-se que alguma espécie de emergência
deve existir para autorizar a dispensa. Um exemplo
permite compreender a questão. O dispositivo legal não
autoriza a dispensa de licitação para situação em que o
efetivo fornecimento dos serviços ou produtos esteja
previsto para ser executado em doze meses. Essa
contratação não será adequada para enfrentar a
emergência.
 
Por outro lado, o dispositivo abarca inclusive obras
públicas, de natureza definitiva. A alusão à “aquisição de
serviços” abrange inclusive os serviços de engenharia.
Caberia negar a viabilidade de contratação de “obras de
engenharia”. Ainda que se possa reputar que o direito
brasileiro diferencia usualmente os conceitos de “obra” e
“serviço de engenharia”, não é cabível invocar uma
interpretação literal em vista da finalidade buscada pelo
dispositivo.
 
Deve-se admitir que é cabível a contratação da
construção de instalações   hospitalares indispensáveis
ao tratamento dos doentes, a serem executadas em
período de tempo muito reduzido. Não é admissível
invocar uma distinção formal e abstrata para impedir a
adoção pelo Estado de providências materiais necessárias
a assegurar a preservação da saúde e da vida humana.
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Anote-se que a regra também abrange as hipóteses de
inviabilidade de competição, em que os atributos do
serviço ou do produto sejam fundamentais para a sua
contratação pela Administração Pública. Dito de outro
modo, torna-se desnecessário invocar a inviabilidade de
competição – ainda que ela se encontre presente – nos
casos subsumíveis ao dispositivo examinado.
 
A contratação direta fundada no art. 4º da Lei 13.979 deve
ser antecedida e acompanhada das providências
destinadas a evidenciar a sua compatibilidade com os
princípios norteadores da atividade administrativa. As
características do caso concreto influenciam as soluções
específicas a serem implementadas. Como regra geral, a
Administração deverá adotar todas as cautelas para obter
a contratação mais vantajosa possível, inclusive
promovendo cotações de preços e produtos entre
diversos fornecedores, mediante o uso dos recursos
eletrônicos. Não se exige a aquisição do produto com o
menor preço, se existirem justificativas para selecionar
fornecedor diverso.
 
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a
indicação dos motivos que fundamentaram a escolha
realizada.
 
A contratação pública regida pela Lei nº 13.979/2020 é
excepcional e extraordinária? Sim, a situação de
contaminação e avanço de uma doença sem
qualquer tipo de cura ou remédio testado
cientificamente, bem como a sua letalidade e contágio
avançado, fizeram com que o Presidente da República
sancionasse a Lei nº 13.979/2020, bem como alterasse a
mesma via Medida Provisória nº 926/2020.
 
A Lei nº 13.979/2020 não só trata de dispensa de licitação,
mas também dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019. Dentre as medidas trazidas, criou uma
hipótese adicional de dispensa de licitação, bem como 
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disciplinou, principalmente com  a  edição  da  Medida 
 Provisória nº 926/2020, normas licitatórias e contratuais
para o período de combate do coronavírus.
 
A Lei nº 13.979/2020 é aplicável aos Municípios, quando
dispõe sobre contratações, é uma norma geral de
licitações e contratos públicos, nos termos do artigo 22,
XXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Portanto, plenamente aplicável a todos os entes,podendo
o Município regulamentá-la.
 
A dispensa de licitação prevista na Lei nº 13.979/2020, não  é
a mesma dispensa por emergência ou calamidade do artigo
24, IV, da Lei nº 8.666/93, pois a dispensa de licitação
prevista na Lei nº 13.979/2020 é específica para aquisição de
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de  saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
 
Como se verifica, o legislador preferiu fazer uma hipótese
nova de dispensa de licitação. Logo, é uma dispensa de
licitação por situação de calamidade pública, porém com
fundamento legal e requisitos distintos da “dispensa por
emergência ou calamidade geral” da Lei nº 8.666/93.
 
► TEMPO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
 
A contratação com base na Lei nº 13.979/2020 pode
permanecer vigente tão somente pelo tempo necessário
para fazer frente à emergência de saúde pública Não
existe um marco temporal previamente definido. Espera-
se que seja usada por seis meses no  máximo   em   razão   da
finalização  da  dita emergência, não obstante, o cenário
conjecturado é de que perdure por vários meses.
 
Alguns especialistas e o próprio Ministro da Saúde
comentou em entrevista no dia 20 de março de 2020 que a
normalidade deverá retornar em agosto-setembro do
corrente ano. De acordo com a Lei nº 13.979/2020, em seu
artigo 1º, parágrafo segundo, Ato do Ministro de Estado 
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da Saúde, disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata a lei. Tal prazo
não será superior ao que for declarado pela OMS (artigo
1º, parágrafo terceiro, da referida lei).
 
De todo modo, o importante é que o gestor público
justifique a pertinência da contratação com base na Lei nº
13.979/2020, evidenciando na justificativa da abertura do
processo ou no próprio termo de referência que:
 

(i) a causa é uma necessidade pública para combate e
tratamento da pandemia;

 
(ii) existe uma correlação lógica entre a causa e a
consequência fático-jurídico a ser obtida pela
contratação; e

 
(iii) é proporcional a medida, o tempo do contrato e
objeto para atendimento do interesse público.
 

Outro questionamento pertinente aos gestores públicos
municipais é se tal contratação excepcional poderá ser
questionada futuramente pela Corte de Contas e o
Ministério Público, e para apaziguar e gerar uma maior
tranquilidade aos gestores públicos nas respectivas
contratações, inclusive confiando no princípio da boa-fé,
a legislação   conferiu   presunção   juris   tantum, ou seja,
presume-se legítima e verdadeira a situação de
calamidade retratada, ante o diisposto no artigo 4º-B,
segundo o qual as dispensas de licitação com base na
citada lei serão presumidas para atender:
 

(i) ocorrência de situação de emergência;
 

(ii) necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência;

 
(iii) existência de risco a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e
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(iv) limitação da contratação à parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência.
 

Ainda que a lei preceitue a presunção juris tantum, que
precisará ser comprovada a usurpação do seu uso e a culpa
grave ou o dolo para gerar a responsabilização do gestor
público nos termos do artigo 28 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro,4 compreende-se que o
raciocínio abarca todas as contratações que sejam
baseadas na Lei nº 13.979/2020.
 
► PUBLICAÇÃO
 
Deverá ser publicado o contrato celebrado com base na
Lei nº 13.979/2020, pois segundo o parágrafo segundo do
artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, todas as contratações ou
aquisições realizadas serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores.
 
A priori, compreendemos que as contratações com base na
Lei nº 13.979/2020 não precisarão seguir as regras de
publicação do artigo 26 e do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
Primeiro porque não há qualquer menção à utilização
subsidiária da Lei nº 8.666/1993. Segundo, porque
atualmente a publicidade na internet já confere maior
transparência do que aquela feita em diário oficial.
 
► TERMO DE REFERÊNCIA
 
Deverá ser elaborado o termo de referência ou o projeto
básico segundo a Lei nº 13.979/2020 de forma simplificada
ante o conteúdo estatuído no Decreto Federal nº
10.024/2019 e na Lei nº 8.666/93, respectivamente. Segundo a
lei desta situação excepcionalíssima, o termo de
referência ou o projeto básico simplificado deverá ter:
 

(i) declaração do objeto;
 

(ii) fundamentação simplificada da contratação;
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(iii) descrição resumida da solução apresentada;
 

(iv) requisitos da contratação;
 

(v) critérios de medição e pagamento;
 

(vi) estimativas dos preços e adequação orçamentária
 

Deve-se lembrar que a estimativa de preços da dispensa de
licitação ou da licitação a ser instaurada deverá possuir
NO MÍNIMO um dos seguintes parâmetros:
 

a) Portal de Compras do Governo Federal;
 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;
 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo;

 
d) contratações similares de outros entes públicos;

 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores.
 
Registre-se ainda a possibilidade de realização de
instrução da dispensa da licitação ou da licitação por
meio de preço estimado, pois a Lei nº 13.979/2020 tencionou
favorável para o uso do preço estimado, ao invés do preço
máximo para a fixação no  termo  de  referência,  quando 
 da  contratação direta ou no ato convocatório, na
hipótese de realiação de processo licitatório
antecedente à contratação.
 
Pode-se fazer esta inferência a partir da redação do
parágrafo terceiro do artigo 4º-E, segundo o qual: “os
preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso
VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público
por valores superiores decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que
deverá haver justificativa nos autos.”
 
Parece-nos bastante pertinente a adoção do preço 
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estimado para evitar que se perca o procedimento por uma
questão de valores, ainda mais numa situação
excepcionalíssima, dada a atual volatilidade do mercado.
Entende-se que o mercado está  volátil   por   uma  questão   
de   economia comportamental normal em situação de
escassez de produto e de medo dos compradores e agentes
que gozarão do objeto a ser transacionado, já que as
externalidades, os custos de transação e o custo de
oportunidade alinhados com o (nefasto) oportunismo e
utilitarismo dos agentes envolvidos poderão ensejar
variações de preços em minutos.
 
► PREGÃO  PRESENCIAL  E  ELETRÔNICO  E  PRAZOS
MITIGADOS
 
As licitações de bens e serviços comuns poderão ser
desenvolvidas a partir da modalidade pregão, seja na via
presencial ou eletrônica. A citada lei não
determinou uma obrigatoriedade do eletrônico.
 
Assim fez bem. Na atual conjuntura, o pregão presencial  
 poderá   produzir   resultados   mais eficientes e eficazes
para a Administração Pública Municipal e para o interesse
público, já que auxiliará para integrar o comércio
local  que já está deveras prejudicado e ainda permitirá
que a execução contratual se torne mais rápida. Por
outro lado, oportuno lembrar que a Administração
Municipal   deve ponderar sobre a pertinência de se
realizar um certame presencial, onde se encontrarão
reunidos servidores públicos e fornecedores, tendo em
vista o risco de contágio pelo coronavírus. Neste sentido,
deverá no mínimo preparar um ambiente presencial
adequado para o número de pessoas, conforme as
diretrizes sanitárias e de saúde pública.
 
► PRAZO
 
A Lei nº 13.979/2020  estipulou  a  viabilidade  de reduzir o
prazo de publicidade do ato convocatório para quatro
dias úteis.
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► RESCISÃO OU REVISÃO DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A SERVIÇOS
NÃO ESSENCIAIS OU IMPOSSÍVEIS DE EXECUÇÃO
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
em lei ou regulamento. Ainda, nos termos do art. 78, a
ocorrência decaso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato também constitui motivo para a rescisão, que
poderá ser unilateral ou amigável, desde que haja
conveniência para a Administração.
 
A gravidade dos eventos e de seus efeitos ultrapassa
largamente as concepções que dão identidade  aos  
 institutos  tradicionais.   Nesse contexto, os efeitos
diretos e indiretos da pandemia podem configurar caso
fortuito ou de força maior, conduzindo à alteração das
condições contratuais originais ou à própria extinção
doscontratos.
 
A excepcionalidade da ocorrência e a gravidade de seus
efeitos impedem a invocação de argumentos relacionados
à “ordinariedade” do risco. Ou seja, não há cabimento em
afirmar que o surgimento de um vírus, com efeitos nocivos
relevantes, e a sua difusão na sociedade são eventos
“possíveis” – razão pela qual caberia ao particular arcar
com os efeitos nocivos decorrentes.
 
Evidentemente, a ordinariedade do risco não se reduz à
possibilidade da ocorrência de um evento danoso. O
aspecto fundamental reside na dimensão rotineira 
 decorrências,  o que permite a adoção de contexto, os
efeitos diretos e indiretos da pandemia podem configurar
caso fortuito ou de força maior, conduzindo à alteração
das condições contratuais originais ou à própria extinção
doscontratos.
 
A excepcionalidade da ocorrência e a gravidade de seus
efeitos impedem a invocação de argumentos relacionados
à “ordinariedade” do risco. Ou seja, não há cabimento em
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afirmar que o surgimento de um vírus, com efeitos nocivos
relevantes, e a sua difusão na sociedade são eventos
“possíveis” – razão pela qual caberia ao particular arcar
com os efeitos nocivos decorrentes.
 
Evidentemente, a ordinariedade do risco não se reduz à
possibilidade da ocorrência de um evento danoso. O
aspecto fundamental reside na dimensão rotineira 
 decorrências,  o que permite a adoção de providências
para impedir a sua consumação ou neutralizar os seus
efeitos negativos.
 
A configuração de caso fortuito ou de força maior, de
fato do príncipe ou dos pressupostos da teoria da
imprevisão imporá a extinção do contrato ou a adoção de
providências para modificar as suas condições, com a
recomposição de sua equação
econômico-financeira.
 
Os fundamentos jurídicos aplicáveis são distintos para
contratação com pessoa integrante da Administração
Pública titular de personalidade jurídica de direito
público (Lei 8.666) ou com sociedade estatal empresária (Lei
13.303).
 
Em caso de modificação do contrato, caberá aplicar o art.
65, inc. II, “d”, da Lei 8.666 ou o art. 81, inc. VI, da Lei 13.303. A
extinção do contrato será cabível nos termos do art. 78,
incs. XII a XVII, da Lei 8.666 ou do art. 478 do Código Civil
(onerosidade excessiva).
 
Por outro lado, se não for conveniente para a
Administração Pública a rescisão ou suspensão de
determinados serviços públicos, a alteração do contrato
no intuito de readequar o seu equilíbrio econômico-
financeiro é a melhor medida.
 
► SUSPENSÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 
A Administração dispõe do poder-dever de adotar medidas
específicas, previstas na legislação própria, em vista das 
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circunstâncias verificadas. Se a Administração
identificar a ausência de condições econômicas para o
pagamento devido ao particular, incumbe-lhe determinar
a suspensão temporária da execução contratual.
 
A Administração deve avaliar todos os impactos gerados e
deliberar formalmente sobre manter, paralisar ou
extinguir as contratações em curso. Não é admissível que
a Administração seja omissa, receba a prestação e remeta a
discussão sobre os efeitos da pandemia para o futuro.
 

4) AS MEDIDAS DE PODER DE POLÍCIA
 
Muito se tem discutido acerca da viabilidade de adoção de
medidas administrativas pelas autoridades municipais que
restrinjam a liberdade de locomoção, a exemplo do
fechamento dos limites do município e da limitação ao
ingresso e saída do território municipal, a fim de conter a
propagação do vírus.
 
Tais medidas de poder de polícia opõem, de um lado, o
direito fundamental à locomoção (art. 5º, XV e LXVIII, da
CF), e, de outro, o interesse público consubstanciado na
garantia do direito à saúde (art. 6º da CF). A questão
envolve, ainda, a competência do Poder Público municipal
para tomar medidas tão drásticas e restritivas.
 
Para solucionar esse impasse, a Lei nº 13.979/2020, com a
alteração promovida  pela  Medida  Provisória nº 927/2020,
ao prever a possibilidade de restrição excepcional e
temporária de locomoção interestadual e intermunicipal,
dispõe que a medida depende de recomendação técnica e
fundamentada da ANVISA, além de ser formalizada através
de ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da
Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, nos
termos do art. 3º, VI e §6º da Lei em apreço.
 
Dessa forma, os municípios não possuem competência para
fechar suas fronteiras, pois qualquer restrição à
locomoção intermunicipal será de competência da União,
através de ato conjunto dos Ministros de Estado da 
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Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura.
 
Medidas menos gravosas, a exemplo da restrição à
circulação de pessoas, são, em tese, possíveis e se
encontram na alçada  do  Poder  Público municipal,
estando compreendidas no interesse local do Município.
 

5) CONCLUSÃO
 

Com o objetivo de reduzir os efeitos da pandemia, medidas
providenciais precisam ser executadas, dispensando-se-
lhes a observância das formalidades e requisitos de
planejamento que sejam compatíveis com as
circunstâncias.
 
Entretanto, não se pode deixar de tratar das
necessidades pontuais antecendes à atual emergência,
cuja responsabilidade também pertence ao Estado.
 
A gravidade dos acontecimentos demanda a conjugação de
esforços e de recursos entre setor público e privado.
Diante  desse  cenário,  é  indispensável superar certas
práticas reprováveis, que ignoram a dimensão
essencialmente cooperativa dos contratos
administrativos.
 
O Escritório Luís Gallindo Advocacia está à disposição
para esclarecimentos aos clientes através do e-mail
gallindo@luisgallindo.com.br.
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