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NOTA TÉCNICA CAO CIDADANIA Nº 05/2020 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA – LICITAÇÃO DISPENSÁVEL – EMERGÊNCIA E CALAMIDADE 

PÚBLICA 

 

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TUTELA 

COLETIVA DE DEFESA DA CIDADANIA do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

no exercício de suas atribuições, e com o fim de oferecer subsídios a atuação dos 

Promotores de Justiça vinculados a este CAO, assim como estimular o debate de temas 

relevantes para a Instituição, expede a presente Nota Técnica que tem por escopo 

sistematizar os pontos de relevo sobre a contratação direta na hipótese de licitação 

dispensável como consequência de situação de emergência e de calamidade pública. 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A pandemia1 mundial provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e a 

consequente necessidade de adoção de medidas para enfrentamento à emergência de 

saúde pública podem fundamentar a decretação de situação de emergência ou 

calamidade pública pelos Chefes do Poder Executivo, o que possibilitará a obtenção de 

recursos federais e estaduais e o abrandamento de várias regras, as quais procurou-se 

pontuar neste trabalho, em especial,  no que se refere à condução dos procedimentos 

licitatórios. 

 

Destaca-se que o Estado do Rio de Janeiro já reconheceu, através do Decreto 

Estadual 46.973 de 16/03/20 (D.O. 17/03/20)2, a situação de emergência na saúde 

pública, e muitos Municípios do Estado devem acompanhá-lo3.  

 
1 Classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
2 Disponível em: 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session= VGxWVmQwOV

ZTa1ZOTUZWMFRWVlJNRTU1TURCT1JHaEhURlJyTlU0d1VYUk9WRUpIVWtSamVrOUViRVZPZW1zd1RWU

lZORTVFVVRCTmVsRjRUVUU5UFE9PQ==. Acesso em: 18/02/2020. 
3 No Município do Rio de Janeiro, foi publicado Decreto 4.7263 em 18/03/20. 
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No caso de situação de emergência ou calamidade pública, a contratação de 

bens, obras ou serviços pelos Entes da Federação, que, como regra, deve observar a 

obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, conforme 

determinação constitucional - artigo 37, inciso XXI, para assegurar a legalidade, 

impessoalidade, isonomia, eficiência e moralidade4, poderá ser realizada diretamente, 

sendo dispensável a licitação, nos moldes do artigo 24 da Lei nº 8.666/935. 

 

Com o objetivo de dispor sobre medidas de combate ao novo coronavírus, foi 

editada a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 

926 de 20 de março de 2020, que em seu artigo 4º, caput6, indica ser dispensável a 

licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados 

 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998) 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 

da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de quali ficação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.         (Regulamento)  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 

17/03/2020. 
5 Art. 24.  É dispensável a licitação:  

[...] 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 

de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 

ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 18/03/2020. 
6 Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus de que trata esta Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
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ao enfrentamento dessa emergência de saúde pública. Essa lei vigorará enquanto 

perdurar o estado de emergência de saúde decorrente do coronavírus7. 

 

2. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

A situação de emergência e calamidade pública deve ser declarada mediante 

decreto do chefe do Executivo, com estrita obediência aos critérios e parâmetros da 

Instrução Normativa nº 02/2016 do Ministério da Integração Nacional8, que 

regulamenta a Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil)9. 

 

O artigo 1º da Instrução Normativa nº 02/2016 estabelece que será decretada 

a “Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) quando for 

necessário estabelecer uma situação jurídica especial para execução das ações de 

socorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de serviços 

essenciais e recuperação de áreas atingidas por desastre”. 

 

Segundo a Agência Senado, a situação de emergência é identificada quando 

há iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Por outro lado, fala-se em 

calamidade pública, quando os danos se concretizaram.10  

 

 
7 Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de qu e trata o art. 4º-H, que 

obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos.              (Redação dada pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
8 Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24789597/do1-2016-12-22-instrucao-normativa-n-2-de-

20-de-dezembro-de-2016--24789506>. Acesso em 18/03/2020. 
9 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso 

em: 18/03/2020. 
10 Agência Senado. Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial -

cidadania/defesa-civil/situacao-de-emergencia-e-estado-de-calamidade-publica>. Acesso em: 

18/03/2020. 
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O Decreto nº 7.257/10 traz conceito diverso, define situação de emergência 

como circunstância anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que 

impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do 

ente atingido, e o estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por 

desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial 

da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.11 

 

 

3. CONTRATAÇÃO DIRETA COM FUNDAMENTO NO INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 

8.666/93 E NO ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 

 

A contratação sem realização de licitação somente é admitida nas estritas 

hipóteses previstas em lei, de modo que os casos de licitação dispensável são, por sua 

natureza, excepcionais e constam de rol taxativo. 

 

O artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 permite que a licitação se torne 

dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, que se restringem tão 

somente à situação de urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos ou particulares. 

 

O mesmo dispositivo exige que, no caso de dispensa, o objeto licitado esteja 

intrinsecamente relacionado às necessidades advindas da situação anormal, ou seja, 

somente é cabível a dispensa emergencial se o objeto da contratação consistir em meio 

adequado, eficiente e efetivo a afastar o risco iminente detectado.12  

 
11 DECRETO Nº 7.257, DE 4 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7257-4-agosto-2010-607732-

normaatualizada-pe.html>. Acesso em 20/03/2020. 
12 Acórdão 1987/2015 TCU – Plenário - Data da sessão: 12/08/2015 – Relator BENJAMIN ZYMLER. 

Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao -

completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-

1482539/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse>. Acesso em 19/03/2020. 
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A Lei nº 13.979/20, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/20, 

determina também ser dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive 

de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

ocasionada pelo COVID-1913.  Nesta toada, será imprescindível que o gestor público 

adote as seguintes posturas: 

1. demonstre a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização 

de procedimento licitatório, em face de risco de prejuízo ou 

comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos ou 

particulares; 

2. justifique a escolha do fornecedor e o preço pactuado14 e 

3. demonstre a inexistência de contrato em vigor para o mesmo objeto. 

 

Importante destacar que antes de adotar a contratação direta com 

fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, também deve o ente público 

priorizar a utilização do Sistema de Registro de Preços, quando cabível, inclusive com 

adesão a ata de outros entes.  

 

Com efeito, os contratos celebrados com dispensa licitatória fundada em 

emergência ou calamidade pública devem durar apenas o tempo necessário para que se 

realize a licitação ordinária relativa àquele objeto15, respeitado ainda assim o prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 24, IV, in fine, da Lei nº 8.666/93, 

sendo também terminantemente proibida a prorrogação contratual após findo tal 

 
13 Artigo 4º, caput, da Lei nº 13.979. 
14 Acórdão 1130/2019 TCU -  Primeira Câmara – Data da sessão: 05/02/2019 – Relator BRUNO DANTAS. 

Disponível em: < https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao -

completo/*/NUMACORDAO%253A1130%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%2

52C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=659cd760-6a10-11ea-9764-e1c3a0df799f>. 

Acesso em 19/03/2020. 
15 Acórdão 727/2009 TCU – Plenário - Data da sessão: 15/04/2009 – Relator RAIMUNDO CARREIRO. 

Disponível em: < https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao -

completo/*/NUMACORDAO%253A727%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%25

2C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=659cd760 -6a10-11ea-9764-e1c3a0df799f>. 

Acesso em: 19/03/2020. 
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prazo, ou, conforme o caso, instaurar justificadamente um novo processo de dispensa 

emergencial16.  

 

Em especial, no caso de eventual dispensa com fundamento na emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus, o artigo 4º-H da Lei 13.979/20 dispõe que 

os contratos terão prazo de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos 

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade17. 

 

O processo de dispensa de licitação deverá observar o previsto no artigo 26 

da Lei nº 8.666/9318, a autoridade superior deve ser cientificada das justificativas da 

dispensa no prazo de 3 (três) dias, e a publicação na imprensa oficial deve ocorrer, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O procedimento em foco deve ser instruído com os seguintes 

documentos: 

 

 
16 Acórdão 1424/2007 TCU – Primeira Câmara - Data da sessão: 22/05/2007  - Relator AUGUSTO NARDES. 

Disponível em: < https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao -

completo/*/NUMACORDAO%253A1424%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%2

52C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=659cd760 -6a10-11ea-9764-e1c3a0df799f>. 

Acesso em: 19/03/2020. 
17 Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 

prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 

da situação de emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
18 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 

de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final 

do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser  ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 

superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para 

a eficácia dos atos.                    (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)  

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 

será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:  

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública 

que justifique a dispensa, quando for o caso;                       (Redação dada pela Lei nº 13.50 0, de 2017) 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.                      

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 18/03/2020. 
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I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for 

o caso;                    

II - razão da escolha do fornecedor ou executante (motivação expressa); 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 

serão alocados.                    

 

A não caracterização da situação emergencial ou calamitosa provocará a 

nulidade do processo de dispensa licitatória e do respectivo contrato administrativo 

celebrado, tendo em vista a inexistência de motivo válido e violação aos princípios da 

Administração Pública e, pode caracterizar ato de improbidade administrativa. 

 

A Lei nº 13.979/20 prevê que para as contratações realizadas sob seu 

fundamento presumir-se-ão atendidas as condições de: 

 

I - ocorrência de situação de emergência;           

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

III - existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e           

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência.19 

 

A justificativa de preços e razões de escolha do fornecedor, no processo de 

dispensa emergencial ou por calamidade, devem trazer necessariamente elementos que 

demonstrem  a  compatibilidade dos preços contratados com aqueles vigentes no 

mercado ou com os fixados por órgão oficial competente,  ou,  ainda,  com  os  que  

 
19 Art. 4º-B da Lei nº 13.979/20.  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
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constam  em  sistemas  de registro de preços, bem como que foi  consultado o maior 

número possível de fornecedores ou executantes.20 

 

Além disso, a justificativa do preço deverá ser acompanhada sempre que 

possível da comprovação de que houve negociação com vistas à obtenção de proposta 

mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, devendo 

ainda conter a demonstração da adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, 

a consulta aos preços praticados pela empresa contratada em outras oportunidades,21 

não sendo suficiente apenas a inserção das cotações de preços obtidas com três ou mais 

empresas  desacompanhada de análise fundamentada dos valores apresentados e 

contratados22. 

 

Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto na Lei nº 13.979/20, o 

artigo 4º-E admite a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto 

básico simplificado, contendo: 

 

I - declaração do objeto;      

II - fundamentação simplificada da contratação 

III - descrição resumida da solução apresentada;            

IV - requisitos da contratação;            

 
20 Acórdão 2019/2010 TCU – Plenário - Data da sessão: 11/08/2010 – Relator JOSÉ MUCIO MONTEIRO. 

Disponível em: < https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/*/NUMACORDAO%253A2019%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%2

52C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=659cd760 -6a10-11ea-9764-e1c3a0df799f>. 

Acesso em 19/03/2020. 
21 ACÓRDÃO 2314/2008 TCU – PLENÁRIO - Data da sessão 22/10/2008 – Relator GUILHERME PALMEIRA. 

Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao -

completo/*/NUMACORDAO%253A2314%2520ANOACORDAO%253A2008/DTRELEVANCIA%2520desc%2

52C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=659cd760 -6a10-11ea-9764-e1c3a0df799f>. 

Acesso em: 19/03/2020. 
22 ACÓRDÃO 4442/2010 TCU - PRIMEIRA CÂMARA - Data da sessão: 20/07/2010 – Relator AUGUSTO 

NARDES. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao -

completo/*/NUMACORDAO%253A4442%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%2

52C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=659cd760-6a10-11ea-9764-e1c3a0df799f>. 

Acesso em: 19/03/2020. 
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V - critérios de medição e pagamento;            

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, 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; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e           

VII - adequação orçamentária.           

 
A realização de contratação direta fora das hipóteses legalmente 

estabelecidas ou sem a observância das formalidades pertinentes pode caracterizar ato 

de improbidade administrativa do artigo 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/9223. E a ausência 

de pesquisa de preços pode dar ensejo à ocorrência do ato de improbidade 

administrativa previsto no inciso V do mesmo artigo24. 

 

Cabe ressaltar que se comprovado o superfaturamento, conforme disposto 

no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei nº 8.666/9325, o fornecedor ou o prestador de 

serviços e o agente público responsável respondem solidariamente pelo dano causado 

à Fazenda Pública, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

 

 
23Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:  

[...] 

 VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com 

entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 

2014)     (Vigência) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 20/03/2020. 
24  V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado; 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 20/03/2020. 
25 Art. 25, § 2o  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 

superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o 

prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 18/03/2020. 
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Mesmo com a licitação sendo dispensável, é necessário ainda que o gestor 

público verifique a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista e o 

cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da CRFB, e cumpras todos os demais rigores da 

Lei nº 8.666/93, em especial, qualificação técnica e econômico-financeira (artigo 27 e 

ss.), a obrigatoriedade, nas obras e serviços, da existência de orçamento detalhado em 

planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários (artigo 7º, § 2º, 

inciso II, c/c artigo 7º, § 9º), a vedação da indicação de marcas (artigo 7º, § 5º, c/ c artigo 

7º, § 9º), os critérios de publicidade (artigos 16 e 26, caput), os casos em que é 

obrigatório o instrumento contratual (artigo 62, caput), devendo também haver no 

processo parecer técnico ou jurídico emitido sobre a dispensa e a minuta do contrato 

decorrente deve ser aprovada pela assessoria jurídica da Administração (art. 38, caput, 

inciso VI, e parágrafo único). 

 

No entanto, a Lei nº 13.979/20 permite a dispensa excepcional da estimativa 

de preço (artigo 4º-E, parágrafo 2º)26 e da apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal ou trabalhista (artigo 4º- F)27; possibilita a contratação de 

fornecedores que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar 

de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso (artigo 4º, parágrafo §3º)28; na 

 
26 Art. 4º-E, § 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a 

estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 

27 Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 

competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do  caput do art. 7º da 

Constituição.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 

28 § 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar 

com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou 

serviço a ser adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
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modalidade pregão, prevê que os prazos licitatórios serão reduzidos pela metade; 

estabelece que os contratados ficam obrigados a aceitar acréscimos ou supressões ao 

objeto contratado em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do negócio 

jurídico (artigo 4º-I)29; e determina que as contratações e aquisições sejam 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial (artigo 4º, parágrafo 2º)30. Na aplicação 

da referida lei, os princípios e normas da Lei nº 8.666/93 deverão ser observados no que 

não lhe for contrário.  

 

Por fim, não se pode olvidar que é competência privativa da União  legislar 

sobre normas gerais dos procedimentos licitatórios, conforme artigo 22, da CRFB/88, 

portanto, os Municípios, podem considerar as especialidades locais,  em seu atos 

normativos, sem contrariar o determinado em âmbito nacional.   

 

4. OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS DECORRENTES DA EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE 

PÚBLICA 

 

4.1 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL NOS MOLDES DO ARTIGO 37, INCISO IX, 

DA CRFB31 

 

 
29 Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública 

poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 

contrato.           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
30 Art. 4º, § 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente  

disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de c omputadores (internet), contendo, no que 

couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor 

e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
31 Art. 37, IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público;  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 

18/03/2020. 
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O artigo 37, inciso IX, da CRFB autoriza, através de lei específica, a contratação 

de servidores temporários para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público.  

 

No âmbito federal, a Lei nº 8.745/93 regulamenta a referida contratação e o 

seu artigo 2º define o que podem ser considerados serviços de excepcional interesse 

público, entre eles, a assistência a situações de calamidade pública, a assistência a 

emergências em saúde pública, e as atividades preventivas temporárias com objetivo de 

conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam ocasionar incidentes 

de calamidade pública ou danos e crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública.32 

 

No Estado, a Lei nº 6.901/14 considera necessidade temporária de 

excepcional interesse público aquela que, tendo duração determinada ou previsível, não 

possa ser satisfeita pela Administração Pública com os recursos de pessoal disponíveis 

no momento de sua ocorrência, e elenca como hipóteses a assistência a situações de 

calamidade pública, o combate a surtos endêmicos, e número de servidores efetivos 

insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais.33 

 
32 Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:  

I - assistência a situações de calamidade pública; 

II - assistência a emergências em saúde pública;                (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)  

[...] 

r) preventivas temporárias com objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedad e que 

possam ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos e crimes ambientais, humanitários ou à 

saúde pública;   (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 

[...] 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745compilada.htm>. Disponível em: 

18/03/2020. 
33 Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público 

aquela que, tendo duração determinada ou previsível, não possa ser satisfeita pela Administração Pública 

com os recursos de pessoal disponíveis no momento de sua ocorrência, ou que não justifique a criação 

ou provimento de cargos. 

(Expressão “ou que não justifique a criação ou provimento de cargos”, na parte final do artigo 2º, caput 

declarada inconstitucional pela Representação de Inconstitucionalidade nº 0031189 -35.2016.8.19.0000) 

§ 1º Caracterizam-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as seguintes 

hipóteses: 

I - assistência a situações de calamidade pública e de emergência;  
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(Expressão “e de emergência”, na parte final do artigo 2º, I; declarada inconstitucional pela Representação 

de Inconstitucionalidade nº 0031189-35.2016.8.19.0000) 

II - combate a surtos endêmicos e realização de campanhas de saúde pública; 

(Expressão “e realização de campanhas de saúde pública”, na parte final do artigo 2º, § 1º, II; declarada 

inconstitucional pela Representação de Inconstitucionalidade nº 0031189-35.2016.8.19.0000) 

III - realização de grandes eventos; 

IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos 

efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remane scente; 

V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde 

que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos 

contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público; 

(Incisos III, IV e V, do § 1º, do artigo 2º declarados inconstitucionais pela Representação de 

Inconstitucionalidade nº 0031189-35.2016.8.19.0000) 

VI – admissão de professor substituto e professor visitante para instituições de ensino superior mantidas 

pelo Poder Executivo Estadual; 

VII – admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro para as instituições de ensino superior 

mantidas pelo Poder Executivo Estadual; e 

VIII - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais que não justifiquem 

a criação ou o provimento de cargos, especialmente:  

a) as relacionadas à defesa agropecuária e ambiental, para atendimento de situações de iminente risco à 

saúde animal, vegetal ou humana; 

b) as desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de defesa do meio ambiente;  

c) as decorrentes de aumento desproporcional da demanda por serviços auxiliares no sistema 

penitenciário; 

d) as decorrentes de aumento desproporcional dos serviços de assistência à infância e ad olescência e 

atendimento socioeducativo aos adolescentes em conflito com a lei;  

e) as que tenham por objeto técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo 

determinado, implementados mediante acordos e convênios, desde que haja, em seu desempenho, 

subordinação do contratado a órgão ou entidade pública;  

f) as que tenham por objeto serviços especializados de tecnologia da informação, de comunicação e de 

revisão de processos de trabalho, que se caracterizem como projetos específicos criados por prazo 

determinado; e 

g) as que tenham por objeto a realização de temporadas artísticas de música ou dança. 

h) as relacionadas às demandas decorrentes da expansão das instituições estaduais de educação 

profissional e tecnológica, respeitados os limites e as condições fixadas por Decreto do Executivo;  

(Alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h”, do inciso VIII, do § 1º, do artigo 2º; declaradas inconstitucionais pela 

Representação de Inconstitucionalidade nº 0031189-35.2016.8.19.0000 

i) as relacionadas às demandas de formação profissional específica, decorrentes de necessidades 

regionais do Estado, por meio das instituições estaduais de educação profissional e tecnológica, 

respeitados os limites e as condições fixadas por Decreto do Executivo. 

§ 2º - A necessidade temporária de excepcional interesse público deverá ser previamente declarada por 

Decreto do Executivo, observados os requisitos previstos no artigo 6º desta lei, de acordo com o 

respectivo processo administrativo que justifique as contratações temporárias. 

§ 3º - Para os fins do inciso V do § 1º deste artigo, consideram-se serviços públicos essenciais aqueles que, 

assim declarados por Decreto do Executivo, sejam desenvolvidos nas áreas de saúde, defesa civil, 

educação, segurança pública, sistema penitenciário, assistência à infância e à adolescência, atendimento 
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Neste ponto, mostra-se importante ficar atento à legislação local, pois, os 

Município regulamentam a questão de acordo com suas especificidades, que devem 

observar os ditames constitucionais. 

 

4.2 POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE GASTOS COM PESSOAL 

 

O artigo 73, inciso V, alínea d, da Lei nº 9.504/97 (Lei das eleições) permite o 

aumento de gasto com pessoal, nos três últimos meses que antecedem ao pleito, para 

 
socioeducativo aos adolescentes em conflito com a lei, assistência social e direitos humanos e meio 

ambiente. 

§ 4º É vedada a contratação temporária prevista no inciso V do §1º deste artigo para os casos de 

afastamento voluntário incentivado. 

§5º No caso do inciso V do § 1º deste artigo, serão adotadas, após a contratação, as providências 

necessárias à realização do concurso público para provimento dos cargos, ressalvada a hipótese em que 

a contratação se der para suprir carência decorrente de pendência de processo admissional.  

§ 6º O número total de professores e pesquisadores de que tratam os incisos VI e VII do §1º deste artigo 

não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de docente s efetivos em exercício na instituição de 

ensino. 

§ 7º A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos VI 

e VII do §1º deste artigo, tem por objetivo:  

I - apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu; 

II - contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão;  

III - contribuir para a execução de programas de capacitação docente; ou 

IV - viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico. 

§ 8º A contratação de professor visitante e o professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos VI 

e VII do §1º deste artigo, deverão: 

I - atender a requisitos de titulação e competência profissional; ou 

II - ter reconhecido renome em sua área profissional, atestado por  deliberação do Conselho Superior da 

instituição de ensino. 

§ 9º São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de professor 

visitante ou de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos VI e VII do §1º deste artigo: 

I - ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos;  

II - ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área; e  

III - ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos. 

§ 10 - As contratações a que se referem as alíneas “e” e “f” do inciso VIII do §1º deste artigo serão 

vinculadas exclusivamente a projeto determinado, vedado o aproveitamento dos contratados para 

qualquer outro fim. 

Disponível em: < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/0480c14a0f05c36b83

257d6d005bc52b?OpenDocument>. Acesso em: 18/03/2020. 



Nota Técnica 05/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA – LICITAÇÃO DISPENSÁVEL – EMERGÊNCIA E 
CALAMIDADE PÚBLICA 

 

 
16 

 

instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, enquadrando-se 

na hipótese de estado de emergência ou de calamidade pública.34 

 

4.3 POSSIBILIDADE DE USO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

 

A Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que o 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO) deverá conter reserva de contingência 

destinada a atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos, conforme artigo 5º da Lei.35 

 
34 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar 

a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

[...] 

V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir  ou readaptar 

vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 

transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até 

a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:  

• Res.-TSE nº 21806/2004: a realização de concurso público não é proibida. 

• Ac.-TSE, de 6.3.2018, no RO nº 222952: caracteriza-se a conduta vedada por este inciso se, 

mesmo quando praticada em circunscrição diversa, ficar demonstrada a conexão com o processo 

eleitoral. 

• Ac.-TSE, de 25.11.2010, no AgR-AI nº 31488: exame do requisito da potencialidade apenas 

quando se cogita da cassação do registro ou do diploma. 

• Ac.-TSE, de 26.11.2002, no AgRgRp nº 405: a redistribuição não está proibida por este dispositivo;  

v., em sentido contrário, Ac.-STJ, de 27.10.2004, no MS nº 8930. 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;  

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de 

contas e dos órgãos da Presidência da República;  

• Ac.-TSE, de 20.5.2010, na Cta nº 69851: a Defensoria Pública não está compreendida nesta 

ressalva legal.  

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;  

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos 

essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo;  

• Ac.-TSE, de 13.8.2019, no REspe nº 38704: serviço público essencial é interpretado de maneira 

restritiva, abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população, 

excluindo-se os relacionados às áreas de educação e assistência social. 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;  

Disponível em: < http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-le i-

nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997>. Acesso em: 18/03/2020. 
35 Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 

com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:  
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4.4 POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DISPENSA DE PRAZOS OU LIMITES FIXADOS NA 

LEI COMPLEMENTAR 101/00 NO CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

 

De acordo com o artigo 65 da Lei Complementar 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal)36, reconhecida a ocorrência de calamidade pública pela 

Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, enquanto perdurar a situação: 

 

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições 

estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70; 

        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a 

limitação de empenho prevista no art. 9º. 

 

Dessa forma, conclui-se que o Poder Executivo poderá não estar adstrito às 

previsões orçamentárias, abrindo-se a possibilidade de se gastar mais do que o previsto, 

desobedecendo metas fiscais, questão que deve ser avaliada de acordo com o caso 

concreto, observando-se parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.  

 

 
        I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 

objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o;  

        II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 

das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado; 

        III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 

receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:  

        a)  (VETADO) 

        b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos f iscais imprevistos. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 18/03/2020. 
36    Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pe lo Congresso Nacional, no caso da União, 

ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:  

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;  

        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 

9º. 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na 

forma da Constituição. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 18/03/2020. 
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4.5 POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO EM ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA 

 

O artigo 167, §3º da Constituição Federal37 admite a abertura de crédito 

extraordinário apenas para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, e assim reproduz a 

Constituição Estadual no seu artigo 211, parágrafo 3º38. 

Normas Municipais devem ser editadas com o mesmo princípio, cabe ao 

gestor fundamentar sua decisão, permanecendo a mesma vinculado. 

 

4.6 POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA 

Requisição administrativa é intervenção na propriedade privada com o 

objetivo de solucionar situações de iminente perigo, mediante a utilização de bens 

privados pelo Poder Público, enquanto durar a situação de risco39, com fundamento no 

artigo 5º, XXV, da Constituição Federal40 e no parágrafo 3º do artigo 1.228, do Código 

Civil41.  

 

 
37 Art. 167, § 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 

observado o disposto no art. 62. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 

18/03/2020. 
38 Art. 211, § 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade públ ica, 

observado o processo legislativo do artigo 167, § 3º, da Constituição da República. 

Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage>. Acesso em: 

18/03/2020. 
39 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 7 ed. Salvador. JusPODIVM, 2020. p. 1106.  
40 Art. 5º, XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 

20/03/2020. 
41 Art. 1.228, § 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade 

ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>.  Acesso em 20/03/2020. 
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Perigo público iminente é caracterizado como situação excepcional que possa 

colocar em risco a sociedade, sendo imprescindível a demonstração de que a utilização 

do bem pelo ente público auxiliará na resolução do problema.42 Assim, certo é que a 

pandemia provocada pelo COVID-19 coloca em risco a saúde da população e a própria 

rede pública de saúde se amolda ao conceito de perigo público.  

 

A requisição é dotada de auto executoriedade, ou seja, independe de 

concordância do particular ou de decisão judicial, sendo que decreto do Poder Executivo 

constitui meio idôneo à sua formalização.  

 

Admite-se a requisição administrativa sobre bens móveis, imóveis, serviços e 

bens consumíveis fungíveis. Somente haverá pagamento de indenização, quando após 

à execução do ato, seja comprovada a existência de danos ao bem objeto da restrição. 

43 

 

Sobre o tema, o artigo 15, inciso XIII, da Lei nº 8080/90, que trata do Sistema 

Único de Saúde, dispõe que “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e 

transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de 

irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 

correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização”. 44 

Outra importante inovação legislativa é a previsão de requisição constante na 

Lei nº 13.979/20, que, em seu artigo 3º, autoriza “requisição de bens e serviços de 

 
42 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 7 ed. Salvador. JusPODIVM, 2020. p. 1106. 
43 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 7 ed. Salvador. JusPODIVM, 2020. p. 1107.  
44 Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 

as seguintes atribuições: 

[...] 

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 

perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera 

administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 23/03/2020. 
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pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 

indenização justa;”.45 

 

5. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Na hipótese de dispensa indevida de licitação, configurar-se-á a nulidade do 

contrato administrativo correspondente (artigo 49, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93), e 

ato de improbidade do gestor público, seja pelo dano ainda que presumido ao erário 

público, seja pela violação aos princípios da Administração Pública. 

 

Portanto, ao receber uma notícia de fato, o procedimento preparatório ou 

inquérito civil deve ser instaurado para investigação, e considerando que a atuação do 

Ministério Público também deve ser preventiva, deve-se analisar a pertinência da  

instauração de procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar as 

contratações realizadas pelo Poder Executivo fundamentadas na situação de 

emergência, e a expedição de recomendações com ampla publicidade dos 

procedimentos de dispensa e da execução dos correlatos contratos46.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente nota técnica buscou examinar as implicações do decreto, no Poder 

Executivo, em situações de emergência ou calamidade pública, especialmente no caso 

da contratação direta com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, de 

forma a auxiliar a atuação do Promotor de Justiça de Tutela Coletiva com atribuição em 

 
45 Art. 3º, VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 

garantido o pagamento posterior de indenização justa; e  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. Acesso 

em 23/03/2020. 
46  Com imediata disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (intern et), 

contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, nos exatos termos prescritos pelo 

art. 4º, § 2º, da na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
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matéria de cidadania, com o objetivo de prevenir a ocorrência de ilícitos ou 

responsabilizar os agentes que lhes derem causa. 

 

A pandemia do coronavírus está em curso, a cada dia novas questões surgem, são 

expedidos atos normativos com conteúdo diverso, logo, não se pretende esgotar a 

matéria ou fixar parâmetros inflexíveis de atuação do gestor. Ao revés, busca-se, tão 

somente, aparatar o membro do Ministério Público do conteúdo mínimo sobre a 

questão.  

 

Por fim, ressalta-se que os Centros de Apoio Operacional, conforme previsão da 

Lei Complementar nº 106/200347, são órgãos auxiliares da atividade funcional do 

Ministério Público, competindo-lhes, dentre outras atividades, remeter informações 

técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade. 
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