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RESUMO 
 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso visa traçar uma linha de raciocínio entre 
o rito processual licitatório tradicionalmente aplicado e os impactos que a pandemia 
de COVID-19 trouxe ao âmbito de licitações na esfera pública. Tendo em vista que 
cada vez mais medidas têm sido adotadas pelas autoridades públicas brasileiras, na 
tentativa de conter os avanços da Covid-19: leis, decretos legislativos, medidas 
provisórias e outros normativos buscam enfrentar essa situação de emergência em 
saúde pública. Ordinariamente, a matéria de licitações e contratos administrativos é 
regida pela Lei de Licitações nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e na Lei de Pregão nº 
10.520/02. A licitação trata-se de procedimento prévio e obrigatório para realização 
dos contratos administrativos, visando a proteger a coletividade e o interesse da 
sociedade. Após breve análise constata-se dados relevantes acerca do cenário de 
pandemia mundial, trataremos das possibilidades de alterações que a legislação 
brasileira vigente prevê nas condições contratuais primárias, tais como, a suspensão 
do contrato, a prorrogação de prazo com a fixação de novo cronograma de execução, 
a realização de acréscimos e supressões, e, em último caso, a rescisão dos ajustes. 
Contudo, no presente trabalho busca-se tratar os impactos acurados aos contratos 
administrativos causados pela pandemia de COVID-19, traçando uma linha explicativa 
entre o processo administrativo em seu rito ordinário e as alterações realizadas 
emergencialmente em vista da pandemia vivida atualmente devendo tratar dos 
impactos que trouxe os fatos justificados e comprovados que levam a Administração 
Pública recorrer à regular execução dos objetos contratados relacionados à pandemia 
da Covid-19. 
 

Palavras-chave: Lei de Licitações. Contrato Administrativo. Pandemia de COVID-19. 

  



 
 

SANTOS, Tayla Fernanda dos. Relevant Aspects of the Bidding Process in face 
of the COVID-19 Pandemic. 54 p. Course Conclusion Paper (Monograph). 
Graduation Bachelor of Law. Faculty of Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2021.  

 

ABSTRACT 

 
The current Course Conclusion Paper seeks at tracing a logical line between the 
traditionally applied bidding process rite and the impacts that the COVID-19 pandemic 
brought to the scope of public bids. Considering that each time more measures have 
been adopted by Brazilian public authorities, in an attempt to contain the advances of 
Covid-19: laws, legislative decrees, provisional measures, and other normative seek 
to face this situation of emergency in public health. Ordinarily, the matter of bidding 
and administrative contracts is conducted by the Bidding Law No. 14,133 of April 1, 
2021, and Auction Law No. 10.520/02. The bidding is about a prior and mandatory 
procedure for the achievement of administrative contracts, aiming to protect the 
collectivity and the interest of society. After a brief analysis, relevant data about the 
global pandemic scenario is found, we will discuss the possibilities of changes that the 
current Brazilian legislation provides in the primary contractual conditions, such as the 
suspension of the contract, the extension of the term with the establishment of a new 
schedule of execution, the achievement of additions and deletions, and, as a last 
resort, termination of adjustments. However, the current work seeks to address the 
accurate impacts of administrative contracts caused by the COVID-19 pandemic, 
drawing an explanatory line between the administrative process in its ordinary rite and 
the changes made as a matter of urgency given the pandemic currently experienced, 
dealing with the impacts which brought the justified and proven facts that lead to the 
Public Administration to resort to the regular execution of contracted objects related to 
the Covid-19 pandemic. 
 

Keywords: Bidding Law. Administrative Agreement. COVID-19 Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tem-se no período inicial do presente trabalho o conceito de licitação, 

a que se conceitua como o processo pelo qual a Administração Pública contrata 

serviços e adquire bens dos particulares, evitando-se que a escolha dos contratados 

seja fraudulenta e prejudicial ao Estado em favor dos interesses particulares do 

governante.  

Deste modo, Carvalho Filho1 conceitua licitação como: 

 
[...] o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes 
da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a 
melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com 
dois objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor 
trabalho técnico, artístico ou científico. 
 

Conforme o artigo 37 inciso XXI da Constituição Federal, todas as 

contratações públicas, salvo exceções, devem ser realizadas pelo processo de 

licitação.  

O trabalho buscar trazer uma correlação dos princípios, modalidades 

e tipos de licitação, de forma ordinária e, ainda, buscando tratar dos impactos que o 

cenário pandêmico trouxe para estes assuntos. 

Adiante, conceito e esclarecimento dos meios ordinários e conceitos 

do processo licitatório, tratando de todos os procedimentos e possibilidades 

contratuais.  

Trata-se dos processos licitatórios que são procedimentos 

administrativos da esfera pública, são definidos de acordo com o que cita Meireles2, 

“O procedimento administrativo se constitui de atos intermediários, preparatórios, e 

autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao 

ato principal e final colimado pelo Poder Público.” 

Nosso País vive seu ápice no que tange a contratações e aquisições 

emergenciais devido ao cenário pandêmico atual, tendo em vista a crise de saúde 

pública eminente. 

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 13ª 

ed., 2005. p. 274. 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Malheiros, 26ª ed., 2000. 
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Ao adentrar no período vivido durante a pandemia, deve-se pontuar 

acerca da legislação vigente e suas alterações das condições contratuais primárias 

que podem ser aplicadas, como a suspensão do contrato, a prorrogação de prazo com 

a fixação de novo cronograma de execução, a realização de acréscimos e supressões, 

e, em último caso, a rescisão dos ajustes. 

Contudo, deve-se buscar de forma explicativa que recursos públicos 

deverão ser especialmente bem aplicados. Destarte, mostrando que os contratados 

deverão demonstrar a existência de nexo de causalidade neste período pandêmico, 

eventual descumprimento de obrigação contratual ou oneração excessiva de custos a 

ensejar o afastamento de sua responsabilização, ou ainda, a fundamentar seu pleito 

de reequilíbrio econômico-financeiro.  

Tendo em vista que atualmente temos várias leis tratando do âmbito 

de Licitações em vigência, o presente trabalho teve seu objetivo fundado em trazer os 

fundamentos e processos emergenciais utilizados durante a pandemia de COVID-19, 

será abordado de maneira sucinta tais leis, frisando os processos licitatórios no que 

tange ao momento pandêmico vivido nas contratações, aquisições emergenciais e 

contratos firmados na área de saúde. 
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2 CONCEITO 

 

Utiliza-se o termo Devido Processo Licitatório para adjetivar a relação 

de legalidade do processo de contratação pública com a Constituição Federal e com 

as demais normas que regem a licitação, bem como, no ordenamento jurídico. A 

terminologia traz a ideia de controle, fiscalização, planejamento, governança e gestão 

pública eficiente, já que referido processo busca garantir direitos e legitimar, tendo em 

vista as regras operacionais e materiais no instituto do processo de contratação 

pública. 

 Na contratação de serviços é notório que o particular possui uma 

ampla liberdade para contratar, já as contratações realizadas pelos entes da 

Administração Pública, tem-se um conjunto de determinações a serem seguidas, 

quais sejam as regras e os procedimentos obrigatórios elencados na Lei nº 

8.666/1993 e Lei nº 14.133/21, preliminarmente adotados a rigor da Constituição 

Federal. Este procedimento chama-se licitação, estando estabelecida no inciso XXI 

do artigo 37 da CFB/88.3 

 
Art. 37 - 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 qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

Conforme dispõe o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, 

incluindo, o processo de contratação pública, cujos princípios e preceitos se estendem 

da Constituição, havendo normas gerais e atos normativos regulamentando situações 

específicas. As garantias asseguradas em processo judicial são extensíveis, no que 

couber, aos processos e procedimentos administrativos. 

Bittencourt preleciona a licitação como um procedimento administrativo 

pelo qual a Administração Pública no exercício da sua função administrativa, abre 

aos interessados a possibilidade de apresentação de propostas, dentre as quais 

selecionará a mais vantajosa para celebração de um contrato.4 

 
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico,1988. 
4 BITTENCOURT, Sidney. Licitações Públicas para concursos. Rio de janeiro: Elsevier, 2012. p.12. 
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Meirelles conceitua a licitação como:5 

 
O procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam 
contratar com o Poder Público, dentro dos padrões previamente 
estabelecidos pela Administração, e atua como fator de eficiência e 
moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico-legal de 
verificação das melhores condições para a execução de obras e 
serviços, compras de materiais e alienação de bens públicos. Realiza-
se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 
Administração e para os licitantes, sem a observância dos quais é nulo 
procedimento licitatório, e o contrato subsequente.  
 

Ademais, é de ciência a todos quantos participem de licitação 

promovida pelos órgãos ou entidades têm direito público subjetivo à fiel observância 

do pertinente procedimento licitatório, e que qualquer cidadão pode e deve 

acompanhar o seu desenvolvimento.  

A licitação, além de instrumento de legalidade da Administração é um 

direito público subjetivo do cidadão, dos administrados, dos licitantes e contratados 

de ver o devido processo ser erguido e exaurido com todas as garantias 

constitucionais. 

O processo licitatório define-se como processo administrativo, 

isonômico, na qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, 

menos onerosa e com melhor qualidade possível, para a contratação de uma obra, de 

um serviço, da compra de um produto, locação ou alienação.  

Nas palavras de Di Pietro:6 

 
O procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício 
da função administrativa, abre a todos os interessados, que se 
sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a 
possibilidade de formular em propostas dentre as quais selecionará e 
aceitará a mais conveniente para a celebração e contrato. 
 

Não sendo tão simplesmente uma contratação, trata-se de um 

procedimento, e como todo procedimento, deve seguir regras que inter-relacionam os 

atos nele constantes para atingir os fins propostos. A licitação não pode acontecer de 

forma sigilosa sob nenhuma hipótese, respeitando o direito da publicidade e sendo 

acessível a qualquer cidadão. 

 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p.27. 
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. p.298. 
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Ademais, pode-se verificar no que rege o artigo 37, inciso XXI, da 

CFB/88, de forma clara e resumida, a finalidade do Devido Processo Licitatório: 

assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. O sentido amplíssimo da 

estrutura vocabular “igualdade de condições” abarca dentre outros os seguintes 

princípios de observância obrigatória. 7  

 

2.1 Considerações acerca dos Princípios da Licitação 
 
A constituição Federal estabelece em seu artigo 37 que a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.  

Importante ressaltar que este artigo traz um rol exemplificativo de 

princípios aplicáveis aos atos administrativos. Destarte, nada obsta que os vários 

doutrinadores mencionem, de acordo com suas conveniências, outros princípios 

pertinentes ao tema. 

Ainda, de acordo com Di Pietro8: 

 
A própria licitação constitui um princípio a que se vincula a 
Administração Pública. Ela é decorrência do princípio da 
indisponibilidade do interesse público e que se constitui em uma 
restrição à liberdade administrativa na escolha do contratante; a 
Administração terá que escolher aquele cuja proposta melhor atenda 
ao interesse público.” 
 

Ademais, resta evidente a importância dos princípios supracitados, 

conforme rege o artigo 5º da Lei 14.133/20219, 

Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do 
interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do 
planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de 
funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento 
objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, 
da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 
desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 
 

 
7BRASIL, 1988. Art. 37, CF/88 Disciplina a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
8DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004 
9 BRASIL. Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. Lei de Licitações e Processos Administrativos. 
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Ao analisar o disposto no artigo 37, XXI da Constituição Federal, 

fica claro que a obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional, apenas sendo 

dispensada ou inexigível nos casos expressamente previstos em Lei.10 

Mello11, destaca que: 

 
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua mestra. 
 

Destarte, pode-se afirmar que as licitações legitimam e tornam lícitas 

as compras públicas. Tendo como objetivo propiciar oportunidade, através de 

concorrência justa, a todos que desejam contratar com a Administração pública. 

Contudo, todos os princípios de Licitação encontram-se elencados no 

artigo 5º da Lei 14.133/21, entretanto, adiante tratar-se-á dos princípios com maior 

relevância para os procedimentos licitatórios que serão abordados, bem como, 

aqueles que sejam relevantes para o desenvolvimento do presente trabalho.  

 

2.2 Princípio da Legalidade 

 
A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional 

da Isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de 

maneira a assegurar oportunidade igual a todos interessados e possibilitar o 

comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes, Di Pietro12 

traz que este princípio juntamente com o controle da administração pelo poder 

judiciário, “nasceu com Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de 

respeito aos direitos individuais”, estabelecendo, portanto, limites da atuação 

administrativa. 

A licitação para Gasparini possui duas finalidades, sendo 

primeiramente a seleção da proposta mais vantajosa, ou seja, aquela que melhor 

 
10BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico,1988. 
11MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27ª Edição. São Paulo: Malheiros, 

2010. p.264. 
12DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. 
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atende os interesses da licitante, e a igualdade na oportunidade de contratação com 

o ente público.13 

Portanto o princípio da legalidade, sob a ótica da Administração 

Pública, deve significar fazer apenas o que está previsto em lei, não podendo agir em 

casos que ela for omissa, obriga o administrador a fazer somente o que está disposto 

em lei. 

 

2.3 Princípio da Impessoalidade 

 
A impessoalidade dos atos administrativos, é pressuposto da 

supremacia do interesse público. Quebrada a isonomia no tratamento com os 

particulares, o administrador deixa de observar o interesse da coletividade, bem maior 

e objeto principal do Direito Administrativo. 

Nas palavras de Mazza:14 

 
O princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade 
na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios 
indevidamente dispensados a particulares no exercício da função 
administrativa. Além do mais, possui outro aspecto importante, a 
atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado, portanto, as 
realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente 
público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver ligado. 
 

Esse princípio obriga a Administração a observar nas suas decisões 

critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o 

subjetivismo na condução dos procedimentos das licitações. 

Isto posto, conclui-se que a contratação deve ser feita sem qualquer 

favoritismo, direcionamento devendo a licitação ser conduzida com total 

imparcialidade, sem apadrinhamentos, sendo o procedimento aberto a todos os 

interessados. 

 

2.4 Princípio da Moralidade e Probidade Administrativa 

 

O princípio da moralidade é expressamente representado na 

Constituição Federal em seu artigo 37, trata a conduta dos licitantes e dos agentes 

 
13GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 13ª edição, Editora: Saraiva. São Paulo, 2008. p.477. 
14MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.86. 
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públicos, que tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 

costumes e as regras da boa administração. 

Di Pietro15, destaca: 

 
Sempre que em matéria administrativa se verificar que o 
comportamento da Administração ou do administrado que com ela se 
relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofenda a 
moral, os bons costumes, as regras de   boa administração, os 
princípios da justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, 
estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa. 
 

Em resumo, o princípio descrito trata do compromisso com a 

veracidade dos fatos, buscando garantir que a Administração seja totalmente clara 

e leal às suas finalidades de garantir que o procedimento seja justo, ou seja, 

licitante e licitador devem observar uma conduta honesta e honrada. 

Para maior esclarecimento do princípio da moralidade cita Carlos 

que:16 

À primeira vista, vislumbrar uma distinção efetiva não se mostra de 
todo evidente, todavia, da análise minuciosa de tais conceitos, 
percebe-se que a moralidade compreende o conjunto de valores 
inerentes à existência humana, muitas vezes restem inobservados; 
já a probidade configura a retidão no agir consoante tais valores 
perante una dada atribuição, tanto que a origem etimológica do 
vocábulo coloca a improbidade em sentido próprio como "má 
qualidade". 
 

Ainda, tratando do princípio da moralidade, Carlos conclui:17  

 

Entende-se por moralidade a congregação de costumes, deveres 
e modo de proceder dos homens para com os seus semelhantes, 
o corpo de preceitos e regras para dirigir as ações humanas 
segundo a justiça e a equidade natural.  A probidade, por sua vez, 
consiste em honradez, integridade de caráter, honestidade, 
pundonor. 
 

Ademais, tratando do gênero moralidade, tem-se ainda o 

acréscimo da espécie improbidade administrativa, sob a ótica de que tais 

princípios tenham correlação, Carlos traz que:18 

 

 
15DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. p.79. 
16 CARLOS, Larissa Freitas. Artigo: Moralidade e probidade administrativa: parâmetros de definição e esferas 

de atuação. Disponível em https://jus.com.br/artigos/353/moralidade-e-probidade-administrativa; 
17 Ibidem. 
18 CARLOS, Larissa Freitas. Artigo: Moralidade e probidade administrativa: parâmetros de definição e esferas de 

atuação. Disponível em https://jus.com.br/artigos/353/moralidade-e-probidade-administrativa. 



19 

 

Revelando a qualidade do administrador que não procede bem, por 
não ser honesto, que age indignamente, por não ter caráter, que 
não atua com decência, por ser amoral. Consoante já esposado, a 
moralidade compreende o conjunto de valores inerentes à 
existência humana, muitas vezes restem inobservados; já a 
probidade configura a retidão no agir consoante tais valores 
perante una dada atribuição. 
 

Contudo, alguns autores tratam dos princípios supracitados de 

maneira una, trazendo seus contextos e direcionamentos como equivalentes, mas 

ainda àqueles que trazem sendo como conexos, tendo em vista que um princípio 

complementa o outro. 

 

2.5 Princípio da Igualdade (Isonomia) 

 

Considerando as licitações, fortemente ligado ao princípio da 

impessoalidade encontra-se o da igualdade, significa dar tratamento igual a todos os 

interessados na licitação.  

Este princípio pode ser destacado como símbolo da democracia, pois 

impõem tratamento justo a todos cidadãos. O princípio da igualdade ou também 

conhecido como da isonomia coloca-se de forma simples, porém objetiva, onde frisa 

que todas as pessoas são iguais perante a lei, tendo os mesmos direitos e obrigações, 

nos termos do artigo 5º, caput da Constituição Federal.19 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 
 

Moraes exemplifica que, a Constituição Federal de 1988 adotou o 

princípio da igualdade de direitos, prevendo a Igualdade de aptidão, uma igualdade 

de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento 

idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento 

jurídico.20 

Contudo, é condição essencial para garantir competição em todos os 

procedimentos licitatórios. 

 

 
19BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico,1988. 
20MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 26ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. p.36. 
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2.6 Princípio da Publicidade 

 
Apesar de não estar expressamente previsto no artigo 37 da 

Constituição Federal, seu objetivo é permitir, além da participação de todos os 

interessados, que se fiscalizem os atos de licitação, sendo assim, qualquer 

interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante divulgação 

dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação. 

Este princípio tem como finalidade exigir da Administração Pública, 

Transparência de todos os atos administrativos, desta forma, todas as informações 

sobre qualquer certame realizado pelo poder público devem ser públicas conforme 

disposto no artigo 2º e inciso, V, da Lei 9.784/99.21 

A CFB/88 demonstra claramente no artigo 5º no inciso XXXIII, o 

dever da Administração Pública em informar todos os seus atos.22 

 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. 

 
Figueiredo declara que todos os mecanismos de garantias 

atribuídos aos administrados, quer individuais ou coletivos, depende de ampla 

publicidade. E a publicidade, também, a responsável pelo cumprimento do 

princípio da isonomia.23 

 

2.7 Princípio da Probidade Administrativa 

 
A probidade administrativa, está relacionada à honestidade, 

moralidade, boa-fé por parte dos gestores públicos. Tal princípio é norteador para que 

o administrador atue com honestidade perante os licitantes, tendo em vista que sua 

atividade deve ser voltada para o interesse público que é o de promover a seleção da 

proposta mais vantajosa possível. 

 
21BRASIL. Lei 9.784 de 1999. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF. 
22BRASIL, 1988. 
23FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito Administrativo. 6ª Edição. Malheiros, São Paulo. 2008 p. 60. 



21 

 

Sendo assim, por ser um princípio diretamente derivado do princípio 

da moralidade, consiste na probidade de proceder ou na maneira criteriosa de cumprir 

todos os deveres que são atribuídos ou abordados pelo administrador por força de lei. 

Gasparini alerta que alguns autores tratam como distintos os 

princípios da moralidade e da probidade administrativa. Mas não há características 

que permitam tratar os mesmos como procedimentos distintos, “sendo no máximo 

possível afirmar que a probidade administrativa é um aspecto particular da moralidade 

administrativa”.24 

Figueiredo conceitua:25 

 
O princípio da moralidade é de alcance maior, é conceito mais 
genérico, a determinar, a todos os poderes, atuação conforme o 
padrão jurídico da moral, da boa-fé, da lealdade, da honestidade. Já a 
probidade é determinada moralidade administrativa qualificada, 
parece-nos que a probidade esta exclusivamente vinculada ao 
aspecto da conduta do administrador. Assim em termos gerais o 
administrador viola a probidade em seu agir especificamente. 
 

Portanto, qualquer instrumento convocatório dotado de regras ou 

condições que comprometam o seu caráter competitivo ou impliquem na limitação das 

possibilidades normais de competição é nulo de pleno direito. 

 

2.8 Princípio da Vinculação ao Edital 

 

De forma bastante sucinta, este princípio é de extrema relevância 

para a Administração Pública, é considerado um princípio básico, mas não menos 

importante, ele vincula ao edital as formas e modos de participação informando as 

regras do certame e transformando o instrumento convocatório em lei interna da 

licitação. 

Di Pietro destaca que este princípio se dirige tanto à Administração, 

como aos licitantes, pois ambos não podem deixar de atender aos requisitos do 

instrumento convocatório, caso deixem de apresentar a documentação exigida, serão 

considerados inabilitados e a proposta não será nem mesmo analisada.26 

 

 
24GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 13ª edição, Editora: Saraiva. São Paulo, 2008. p.473. 
25FIGUEIREDO, 2008.p.54. 
26DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014. p.387. 
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2.9 Princípio do Julgamento Objetivo 

 

Seguindo o que trata Medauar27, acerca do princípio supracitado, o 

autor trata que tal julgamento objetivo realizado na licitação deve acontecer de forma 

prática pela Comissão de Licitação, sob a proposta vencedora, “buscando realizar 

taxativamente o que está fixado no instrumento convocatório que conforme exposto 

acima deve ser obedecido. 

Ainda, no que tange o princípio do julgamento objetivo, a 

administração pública deve afastar a possibilidade de fatores subjetivos ou de critérios 

não previstos no ato convocatório, mesmo que em benefício da Administração 

Pública. 

Nota-se que vários dos princípios expostos se completam, o intuito de 

todos os princípios é de garantir a defesa dos interesses coletivos no uso de um 

serviço público adequado, sendo que na hipótese de a administração pública não 

conseguir fornecer o serviço, deve licitar na forma prevista em lei. 

Na concepção de Justen Filho, “é de se ver que os princípios da 

impessoalidade e do julgamento objetivo tratam da mesma situação, quando se 

observa a impessoalidade apenas pelo prisma do julgamento das propostas.”28 

Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios 

objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas. Afastando 

qualquer possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios 

não previstos no ato convocatório, mesmo que em benefício da própria Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27MEDAUAR, Odete. Direito administrativo Moderno. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1998. p.200. 
28JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005 
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3 OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO E SUAS MODALIDADES 

 

A obrigatoriedade do procedimento licitatório é norteada pela 

Constituição Federal em seu artigo 37, caput e inciso XXI, onde traz expressamente 

a obrigação de tanto as pessoas de Direito Público quanto as entidades indiretas da 

administração, destacando as empresas públicas, autarquias, sociedades de 

economia mista e fundações governamentais realizarem tal procedimento.29 

Para Di Pietro:30 

 

Estão obrigados a licitação todos os órgãos da administração Pública 
direta, os fundos sociais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela união, Estados, 
Distrito federal e Municípios. 
 

Portanto tem-se que todas as corporações sejam elas legislativas, 

judiciárias e até mesmo os tribunais de contas têm a obrigatoriedade de licitar. O 

doutrinador Diógenes Gasparini esclarece que todos são obrigados a licitar, ainda 

que os procedimentos sejam diversos.31 

Ainda, trata-se adiante das principais modalidades utilizadas nos 

procedimentos licitatórios. 

 

3.1 Modalidades de Licitação 

 
Conforme a Lei 14.133/21, as modalidades de Licitação se encontram 

elencadas no artigo 28, sendo o Pregão e a Concorrência (artigo 29 da Lei nº 

14.133/21), o Concurso (artigo 30 da Lei nº 14.133/21), Leilão (artigo 31 da Lei nº 

14.133/21) e Diálogo Competitivo (artigo 32 da Lei nº 14.133/21).32 

A título de destaque, a Tomada de Preços e Carta Convite, ambas 

eram previstas na Lei nº 8.666/93, e deixam de existir na Lei nº 14.133/21, 

permanecem apenas a concorrência e o pregão. A definição de escolha entre as duas 

modalidades é exclusivamente em razão da complexidade do objeto da licitação. 

 
29MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p 

537. 
30DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014. p.309. 
31GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo, 13ª edição, Editora: Saraiva, São Paulo 2008. p.408. 
32 BRASIL. Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
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A Administração Pública tem como objetivo alcançar a qualidade 

com a melhor oferta que se enquadre no edital, a melhor técnica a proposta do 

produto ou serviço não presa pelo valor e sim pela qualificação, avaliação e 

classificação, assim colocada em edital.  

Em suma, o instrumento convocatório deve constar a modalidade 

e o tipo adequado ao certame, para orientar os licitantes e julgadores das 

propostas.33 

As modalidades são as várias espécies de licitação conforme os 

respectivos regimes jurídicos, sendo que as modalidades variam de acordo com 

as formalidades de cada país, porém, guardam os mesmos princípios como os 

destacados no ordenamento jurídico brasileiro.34  

Ademais, a modalidade de licitação conhecida como pregão, 

apesar de muito utilizada atualmente, esta modalidade consta elencada no artigo 

28 da Lei de Licitação, o pregão veio por intermédio da Lei nº10.520/200235 mas 

teve sua alteração no advento da Lei nº 14.133/21, o qual foi incluso à pauta de 

modalidades.36 

Salienta-se que a Lei nº 10.520/2002, citada acima, criou mais uma 

modalidade de licitação denominada de pregão, esta modalidade para 

Administração Pública foi algo de grande valia, aumentado a qualidade dos 

produtos e serviços adquiridos, bem como, aumentou a competitividade pelos 

licitantes.37 

Di Pietro explica quanto aos critérios para realização da licitação:38 

 

Podem ser indicados critérios relativos a prazo, qualidade, rendimento, 
tipos de material e outros expressamente previstos, vedado levar em 
consideração qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 
 

Portanto a modalidade de licitação é a forma adotada para a 

condução da licitação, tendo como base os critérios previamente definidos em lei, 

 
33MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14ª edição, São Paulo: Malheiros editores 

2007. p.79. 
34GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo, 13ª edição, Editora: Saraiva, São Paulo 2008. p.557. 
35 BRASIL. Lei 10.520 de 2002. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF. 
36 BRASIL. Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
37CUNHA Jr. Dirley, Curso de Direito Administrativo, 11ª edição, 2012, p. 503. 
38DI PIETRO, 2014, p.422. 
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devendo os mesmos serem respeitados como fim de assegurar a regularidade do 

procedimento. 

 

3.1.1 Pregão Presencial e Eletrônico  

 

Previstos no artigo 29 da Lei de Licitações, alude que “A 

concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o 

artigo 17 desta Lei”. 

O Pregão, previsto no artigo 28, I da Lei 13.144 de 2021, e que 

anteriormente estava descrito na Lei 10.520/2002, é modalidade obrigatória de 

licitação para a aquisição de bens e serviços que possam ser descritos de forma 

minuciosa e objetiva no instrumento de edital, de forma usual no mercado, de 

quem oferecer o menor preço ou maior desconto. Conforme prevê o artigo 29 da 

Lei nº 14.133/21, o pregão deve ser adotado sempre que o objeto possuir padrões 

de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais de mercado.39 

Para Hely Lopes o que caracteriza os bens e serviços comuns é 

sua padronização, veja-se, a possibilidade de substituição mantendo-se o padrão 

de qualidade e eficiência, pois no Pregão o que é levado em consideração é o 

fator preço e não o fator técnico.40 

Esta modalidade de licitação é utilizada para aquisição de bens e 

serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, 

por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com 

a proposta de menor preço. Sua grande inovação se dá pela inversão das fases 

de habilitação e análise das propostas, onde se verifica os documentos de 

habilitação apenas do participante que tenha apresentado a melhor proposta. 

 

3.1.2 Concorrência 

 

A concorrência, modalidade prevista no artigo 28, II da Lei de 

Licitações, é modalidade já existente e já moldada na Lei nº 8.666/93, onde 

 
39BRASIL. Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
40MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14ª edição, São Paulo: Malheiros editores 

2007.p.266. 
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interessa a quantidade, não necessariamente a qualidade do bem ou serviço a 

ser contratado pela Administração Pública.  

Meirelles preceitua que a concorrência está ligada a 

universalidade, o que dispensa cadastro prévio dos credenciados, a ampla 

publicidade que deve ser a mais abrangente possível, a habilitação preliminar que 

significa que terá um momento específico para habilitação dos interessados e o 

julgamento por comissão o que quer dizer que é obrigatória a participação de um 

colegiado na avaliação da qualificação dos licitantes.41 

Gasparini, destaca que:42 

 

É a modalidade de licitação, em tese, obrigatória para as alienações 
imobiliárias, as concessões de uso, serviços e obras públicas, o 
registro de preço e para os contratos de grande vulto, aberta com 
publicidade, que admite qualquer licitante cuja habilitação será 
apurada no início do procedimento. 
 

Ademais, a modalidade de concorrência traz que, qualquer 

interessado que comprove haver qualificação anteriormente exigida em edital, pode 

contratar com a Administração Pública, e que possua o menor preço, melhor técnica 

ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. 

 

3.1.3 Concurso 

 

O concurso, previsto no artigo 28, III, da Lei de Licitações, é 

modalidade de licitação onde se busca a escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a oferta de prêmios.43 

Esta modalidade observará as regras e condições descritas em edital, 

que deve indicar a qualificação necessária para os participantes, as diretrizes e formas 

de apresentação do trabalho e as condições de realização, bem como o prêmio ou 

remuneração a ser entregue ao vencedor do certame, que deve ceder a Administração 

Pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto, além de autorizar sua 

execução conforme conveniência e oportunidade das autoridades competentes. 

 
41MEIRELLES, 2007. p.309. 
42GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo. 13ª edição, Editora: Saraiva, São Paulo 2008. p.558. 
43JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitação e contratos Administrativos. 11ª Edição, São Paulo: 

Dialética, 2005.p.203. 
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Barreto trata que esta modalidade se dá através dos trabalhos 

técnicos ou artísticos, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios fixados no instrumento convocatório e no regulamento 

próprio de cada concurso. Esse deverá indicar: a qualificação exigida dos 

participantes; as diretrizes e a forma de oferecimento dos trabalhos; as condições de 

realização do concurso; os prêmios a serem concedidos aos vencedores.44 

 

3.1.4 Leilão 

 

O Leilão é modalidade de licitação, que ao contrário das demais, visa 

a venda de produtos ou bens inservíveis a Administração Pública, legalmente 

penhorados ou alienados mediante procedimentos judiciais, a quem oferecer o maior 

lance. 

O leilão é a modalidade de licitação onde podem participar quaisquer 

pessoas e deve ser utilizada necessariamente para a venda de bens móveis 

inservíveis, ou para os casos de bens que não têm mais utilidade para a Administração 

Pública. Caberá, ainda, para a venda de bens semoventes tais como cavalos, bois, 

entre outros. 

Di Pietro conceitua que a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis que são inúteis para a administração, ou 

de produtos penhorados ou apreendidos legalmente ou para alienação de bens 

imóveis, para quem ofereça o maior lance, igual ou superior à avaliação.45 

O leilão, se trata de procedimento muito simples e poderá dispensar, 

as exigências de habilitação, porém o órgão poderá exigir que o arrematante efetue o 

pagamento do total arrematado à vista, ou de apenas uma parte no ato do leilão, 

condicionando a entrega dos bens ao pagamento do restante, em prazo a ser 

estipulado, sendo todas essas condições previamente estipuladas no edital.46 

 

 

 
44BARRETO, Alex Muniz. Direito Administrativo. Leme SP: CL EDIJUR, 2006. p.169/170. 
45DI PIETRO, Maria Sylvia, Direito Administrativo, 24ª edição: Editora Atlas, São Paulo, 2014, p.419. 
46MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos: estudos e comentários sobre as leis 8.666/93e 

/95, a nova modalidade do pregão e o pregão eletrônico; impactos da lei de responsabilidade fiscal, legislação, 

doutrina e jurisprudência. 9. ed. Revista atual. E Ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p.117. 
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3.1.5 Diálogo Competitivo 

 

A modalidade de diálogo competitivo, novidade legislativa da Lei nº 

14.133/21 visto que não estava prevista anteriormente na Lei de Licitações nº 

8.666/93; é modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras 

em que a Administração Pública realiza diálogo com licitantes previamente 

selecionados mediante critérios objetivos com objetivo de desenvolver uma ou mais 

alternativas capazes de atender as necessidades do interesse público, devendo as 

propostas serem apresentadas ao término dos diálogos.47 

A lei é clara de que nesta modalidade o mais importante sendo o 

respeito aos procedimentos previstos na legislação, de forma que se permita a ampla 

competitividade e isonomia entre os participantes. 

De acordo com a própria definição da lei, o diálogo é uma "modalidade 

de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração 

Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios 

objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender 

às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o 

encerramento dos diálogos".48 

Sua adoção é restrita a contratações em que a Administração:49 

 
I – Vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: 
a) inovação tecnológica ou técnica; 
b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade 
satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e 
c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com 
precisão suficiente pela Administração; 
II – Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as 
alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque 
para os seguintes aspectos: 
a) a solução técnica mais adequada; 
b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; 
c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato; 
III – VETADO. 
 

 
47 BRASIL. Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
48 Ibidem. Art 6º, XLII. 
49 Ibid. Art. 32, I, II, III. 
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Na modalidade de diálogo competitivo, o procedimento de licitação 

divide-se em duas fases, conforme trata Zago:50  

 
I- A fase do diálogo, na qual a Administração conhecerá as soluções 
disponíveis e, a partir de conversas e negociações, definirá aquela que 
lhe é mais vantajosa; 
 II- fase competitiva, na qual as empresas que participaram da fase 
anterior apresentam suas propostas para a solução escolhida. 

 

Ainda, Lima esclarece sobre os critérios adotados na realização do 

certame:51 

Na primeira fase do diálogo, a Administração deverá definir suas 
necessidades e os critérios que utilizará ao selecionar os potenciais 
concorrentes, que serão divulgadas em sítio eletrônico oficial, 
seguindo por meio de edital, respeitando a vedação que trata a 
inclusão de qualquer informação discriminatória que possa beneficiar 
algum licitante, que constituirá o prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) 
dias úteis para a manifestação dos interessados em participar. 
 

Ainda, importante destacar a diferença que ocorrerá no procedimento 

de diálogo competitivo, uma vez que a concorrência e o pregão que tem o rito 

procedimental comum disciplinado no artigo 17 da lei nº 14.133/21 trata Lima que “o 

diálogo competitivo seguirá o rito procedimental descrito no edital, observando-se, por 

óbvio, as fases acima detalhadas.”52 

O diálogo competitivo será utilizado para as licitações que envolvam 

inovação tecnológica ou técnica. então, para buscar soluções que dependam de 

adaptação das opções que se encontram disponíveis no mercado, bem como que 

envolvam especificações que a Administração ainda não consegue definir 

objetivamente e precisa da elaboração conjunta com o setor privado. 

 

3.1.6 Dispensa de Licitação e Licitação Inexigível 

 

Tem-se como regra geral que as contratações públicas devem passar 

obrigatoriamente pela realização de licitação para a aquisição de bens e a execução 

 
50 ZAGO, Marina Fontão. Diálogo Competitivo: diferenças e semelhanças com outros institutos. 2021; disponível 

em https://www.jota.info/coberturas-especiais/nacao-inovadora/dialogo-competitivo-diferencas-e-semelhancas-

com-outros-institutos-06062021. 
51 LIMA, Edcarlos Alves. Lei 14.133/21: O diálogo competitivo e os desafios práticos de sua operacionalização. 

2021; Disponível em: https://www.jota.info/depeso/344285/lei-14-133-21-dialogo-competitivo-e-desafios-de-

sua-operacionalizacao. 
52 Ibidem. 
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de serviços e obras. No entanto, existe três exceções, a lei de licitações dispõe 

algumas hipóteses nas quais a obrigatoriedade de realizar licitação estará afastada. 

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao exigir licitação 

para os contratos faz a seguinte ressalva “os casos especificados na legislação”, 

ou seja, deixa possibilidade em aberto de serem fixadas através de lei ordinária 

situações em que a licitação não é necessária.53  

Di Pietro leciona que existem hipóteses em que não será necessária 

a realização do certame público, sendo a dispensa, dispensável e a inexigibilidade, a 

diferença básica entre elas está no fato de que a dispensa possibilita a competição, já 

na inexigibilidade não há possibilidade de competição porque só existe um objeto ou 

uma pessoa que atendam às necessidades da Administração.54 

A licitação dispensada ocorre nos casos em que não é realizada a 

licitação por razões de interesse público que devem ser devidamente justificados, 

tal contratação é possível mesmo que haja possibilidade de competição entre os 

fornecedores. 

A licitação dispensável, como demonstrado, a Administração tem 

a faculdade de não realizar o procedimento licitatório para algumas hipóteses. 

Carvalho Filho esclarece que “A dispensa de licitação se caracteriza pela 

circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, 

pela particularidade do caso, decidiu o legislador não o tornar obrigatório”.55 

A inexigibilidade é o contrário, ocorre nos casos em que não existe 

possibilidade de competição entre os fornecedores, vez que existe apenas um 

objeto ou uma pessoa que o forneça, como num contrato de exclusividade. 

Na inexigibilidade, as desnecessidades autorizam o administrador 

público, após comprovada a inviabilidade ou de licitação, contratar diretamente o 

fornecimento do produto ou a execução dos serviços. 

Ademais, resta claro que nos casos de dispensa, previstos em lei, o 

administrador tem a faculdade de licitar ou não, enquanto na inexigibilidade, há 

impossibilidade de ser realizado o procedimento de competitividade para aquisição da 

 
53BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
54DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 24ª edição: Editora Atlas, São Paulo, 2014, p.395. 
55CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 2º ed. Rio de Janeiro: Ed. 

Lumen Juris. 
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proposta mais vantajosa para a Administração, suas hipóteses são bastante 

restritivas. 

 

3.1.6.1 Hipóteses de Licitação Dispensada e Licitação Dispensável 

 

Na Lei de Licitações, 14.133/2021, em que o princípio da elaboração 

de processo licitatório cede espaço ao princípio da economicidade, primazia do 

interesse público e da segurança nacional. 

O artigo 75, I e II, deixa clara a dispensa de licitação por pequeno 

valor, o que antes era um pouco incerto e regido por decretos. O legislador elencou 

como dispensável para licitação os casos de compra de qualquer tipo de produto ou 

serviço até R$50 mil, e obras ou serviços de engenharia até R$100 mil. 

Também, havendo uma aquisição de serviços de engenharia ou obras 

no valor de até R$100 mil, o órgão público pode efetuar a contratação direta, sem a 

necessidade de elaborar processo licitatório. Exemplos destas contratações são 

pequenas reformas em prédios públicos. 

A lei dispensa a realização da licitação. Não existe faculdade da 

Administração, e lei afirmou que, embora fosse juridicamente possível, mesmo assim 

poderia ser dispensada.56 

De acordo com a Lei nº 14.065 de 30 de Setembro de 2020, estes 

valores limites são alterados durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 :R$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras e serviços de 

engenharia, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou 

para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizados conjunta e concomitantemente; e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 

outros serviços e compras, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço 

ou de compra de maior vulto, que possam ser realizados de uma só vez.57 

Ainda, conforme o artigo 75, é dispensável a licitação para 

contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação 

realizada há menos de 1 (um) ano e quando verificados alguns quesitos.58 

 
56GONZAGA. Alvaro de Azevedo. Raio X da OAB. Editora: Revista dos Tribunais, São Paulo, 2013. p.427. 
57 BRASIL. Lei nº14.065 de 30 de setembro de 2020. Diário Oficial Da União. Poder Legislativo, Brasília, DF. 
58 Ibidem. 



32 

 

Esses quesitos são identificados quando não surgiram licitantes 

interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, e quando as propostas 

apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no 

mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. 

A Lei nº 14.133/21 prevê as hipóteses de dispensa de licitação, em 

seu art. 75, inc. VIII a previsão de possibilidade de contratação direta nos casos de 

emergência ou calamidade púbica, como podemos exemplificar a COVID-19.59 

A dispensa ocorre então por contratação direta, que seria quando a 

administração pública contrata do particular qualquer bem ou serviço sem o 

procedimento prévio licitatório, ou seja, sem realizar o processo licitatório. Desta 

forma, a administração pública não precisará elaborar edital nem seguir o rito da Lei 

de Licitações para comprar ou adquirir serviços de qualquer natureza. 

Também há uma lista de documentos pertinentes ao ato da 

contratação direta, elencados nos incisos do artigo 72, Lei nº 14.133/21.60 

 
Do Processo de Contratação Direta 
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos 
de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com 
os seguintes documentos: 
I – documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto 
básico ou projeto executivo; 
II – estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 
estabelecida no art. 23 desta Lei; 
III – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que 
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 
IV – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido; 
V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 
habilitação e qualificação mínima necessária; 
VI – razão da escolha do contratado; 
VII – justificativa de preço; 
VIII – autorização da autoridade competente. 
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição 
do público em sítio eletrônico oficial. 
 

Desta forma, então, fica a administração pública dispensada da 

elaboração de edital e de seguir o rito licitatório. 

Em que pese o órgão ainda deve seguir a elaboração de documentos, 

de acordo com a Lei de Licitações, sendo o documento de formalização de demanda 

 
59 BRASIL. Lei nº14.065 de 30 de setembro de 2020. Diário Oficial Da União. Poder Legislativo, Brasília, DF. 
60 Ibidem. 
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e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, 

projeto básico ou projeto executivo; estimativa de despesa, que deverá ser calculada 

na forma estabelecida no artigo 23 desta Lei; parecer jurídico e pareceres técnicos, 

se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; demonstração 

da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser 

assumido; comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; razão da escolha do contratado; justificativa de preço; 

autorização da autoridade competente.61 

Ainda, todos estes documentos devem ser mantidos à disposição 

para consulta de qualquer pessoa, seguindo o princípio da publicidade e 

transparência, conforme o parágrafo único do artigo 72 da mesma Lei. 

Ademais, conforme o artigo 73 da Lei nº 14.133/21, havendo 

contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado 

e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao 

erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.62 

 

3.1.6.2 Hipóteses de Inexigibilidade 

 

Conforme rege o artigo 74 incisos I, II, III, IV e V da Lei de Licitações 

que elencam os casos especiais de inviabilidade de competição em que é inexigível a 

licitação.63 

Mediante o que alega Carvalho, a Administração deve optar por 

Inexigibilidade de Licitação sempre que a situação da contratação indicar que não há 

possibilidade de prestigiar a competição, ou seja, quando não for possível haver 

competição entre os interessados, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 

8.666/1993.64 

Bittencourt conceitua a inexigibilidade como a modalidade decorrente 

de total impossibilidade de confronto entre os licitantes, já que apenas um deles possui 

o objeto a ser contratado.65 

 
61 BRASIL. Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
62 Ibidem. 
63BRASIL. 2021. Art. 74 incisos I, II, III, IV e V. 
64 CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo.4. ed. rev. Salvador: Juspodivm, 2017. 
65BITTENCOURT, Sidney. Licitações Públicas para concursos. Rio de janeiro: Elsevier, 2012.p.154. 
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Para contratação de profissional do setor artístico, a contratação 

pode ocorrer diretamente como artista ou através de empresário, devendo o 

artista ser consagrado pela crítica e pelo público, sobre esta consagração dispõe 

Gasparini:66 

 
Pode-se dizer que a crítica é a local, regional, ou estadual em razão 
do valor do contrato. Assim se o contrato estiver dentro do limite de 
convite, será local, se estiver dentro do limite da tomada de preços 
será regional, se estiver dentro do limite da concorrência será 
nacional. O mesmo vale em relação à opinião pública. 
 

Dessa maneira, a Inexigibilidade de Licitação pode ser realizada para 

a aquisição de bens ou serviços oferecidos por particular que detenha a sua 

exclusividade, assim como para a contratação de serviços técnicos especializados, 

desde que comprovada a notória especialização e, por fim, para os profissionais da 

seara artística que apresente características que se destaquem de forma a torná-lo 

superior ou que evidencie o estilo próprio do participante, que comprovem a 

consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.67 

Contudo, em resumo, observa-se que não é necessária a elaboração 

da licitação nos casos especiais e muito específicos, como, por exemplo, a 

contratação de um cantor famoso ou artista, ou a aquisição de um material de 

fabricação ou venda exclusiva de determinada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo, 13ª edição, Editora: Saraiva. São Paulo, 2008.p.102. 
67 OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O Regime Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De 

Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No Brasil, p. 47. 2020. 
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4 OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 
A crise sanitária provocada pela pandemia, ao longo de 2020, 

repercutiu sucessivamente em diversos ramos do ordenamento jurídico brasileiro.  

Para tanto, normas foram e continuam sendo continuamente editadas 

com o fim de resguardar a saúde, o trabalho, a economia, dentre outros direitos 

constitucionais, visando proteger a vida humana, principal direito garantido a todas as 

pessoas e requisitos de existência de todos os demais direitos. 

Quando uma sociedade livre e democrática passa por períodos 

excepcionais, como guerras, estado de defesa e emergência, pode criar um regime 

jurídico provisório ou de rompimento com o sistema normativo anterior, através da 

edição normas ou da criação de um conjunto normativo necessário para o 

enfretamento dessas anormalidades e amadurecimento de suas instituições.68 

Em 7 de fevereiro de 2020 foi publicada a Lei 13.979/2020, que dispõe 

sobre as medidas que podem ser adotadas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 

A Lei nº 13.979/2020, com o objetivo de conferir maior agilidade nas 

contratações governamentais, rege em seu artigo 4º (vide Lei 14.035/2020), a 

hipótese de dispensa de licitação para a aquisição ou contratação de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus.69 

Ainda, importante destacar o que rege o artigo 4º-A da Lei nº 

13.979/2020, incluso pela Medida Provisória nº 926 (vide Lei 14.035/2020), que se 

refere à não restrição de equipamentos novos, desde que o fornecedor se 

responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento. Esta previsão 

legislativa foi de suma importância para a Administração Pública, haja vista a carência 

de aparelhos elementares para o tratamento da doença, além de possibilitar uma 

maior negociação dos preços ofertados.70 

 
68FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; FERNANDES, Maurílio Jacoby; TEIXEIRA, Paulo Roberto; TORRES, 

Ronny Charles L. Direito Provisório e a Emergência do Coronavírus: 71 ESPIN – COVID-19; critérios e 

fundamentos; direito administrativo, financeiro (responsabilidade fiscal), trabalhista e tributário; um mundo 

diferente após a COVID-19. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. 
69BRASIL. Lei nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. Medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
70Ibidem. 
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Em 20 de março de 2020 foi promulgado o Decreto Legislativo nº 6, 

que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o estado de calamidade pública, com 

efeitos até 31 de dezembro do mesmo ano, com as consequências previstas no 

mencionado artigo. No dia seguinte foi publicado o Decreto nº 10.282, que 

regulamenta a Lei 13.979/2020, e define os serviços públicos e as atividades 

essenciais.71 

Salienta-se que a pandemia provocou uma grande busca a nível 

mundial por certos insumos e equipamentos, alterando-se as condições econômicas 

presentes em tempos de normalidade. Destarte, consequentemente a demanda 

aumentou por determinados produtos, como máscaras, álcool em gel, ventiladores 

pulmonares e equipamentos de proteção individual, intensamente utilizados no 

enfrentamento da Covid-19.72 

Contudo, ainda que o objetivo da Lei nº 13.979/2020 seja de nortear 

contratações públicas para enfrentamento da pandemia do Coronavírus, o regime 

emergencial de contratações públicas instituído pela Lei supracitada não possui uma 

estruturação completa para a formalização de processos licitatórios realizados para o 

enfrentamento da COVID-19, sendo necessária aplicação subsidiária do regime 

normal de contratações da Administração Pública. 

 

4.1 Considerações acerca da pandemia da COVID-19 

 
Em 11 de março de 2020 com menos de três meses depois dos 

primeiros casos de uma síndrome gripal com evolução para Síndrome Respiratória 

Aguda Grave na China, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a pandemia 

global de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Couto 

traz que “os fatores de risco para um pior prognóstico incluem idade avançada e 

comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias 

crônicas e cânceres.”73 

 
71 OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O Regime Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De 

Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No Brasil, p. 47. 2020. 
72ALMEIDA, Carlos. COVID-19: Os Impactos da Pandemia nas Compras Públicas. 

2021.https://carlosvieiraalmeida.jusbrasil.com.br/artigos/1166975607/covid-19-os-impactos-da-pandemia-nas-

compras-publicas. 
73 COUTO, Marcia Thereza; BARBIERI, Carolina L. Alves; MATOS, Camilia C. de Souza Amorim. 

Considerações sobre o impacto da COVID-19 na relação indivíduo-sociedade: da hesitação vacinal ao clamor 

por uma vacina. 2020. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1196. 
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Ainda, no que tange a pandemia, Couto também trata que:74 

 
A pandemia tem revelado a fragilidade de sistemas de saúde ao redor 
do mundo e o colapso em muitos destes, pela alta demanda por 
atendimento de altas complexidade e densidade tecnológica, mesmo 
em países ricos e com sistemas públicos de saúde bem estruturados. 
 

Ademais, sob a perspectiva de Oliveira Flor:75 

 
A pandemia da COVID-19 provocou consideráveis mudanças no 
mundo, pois a sua repercussão tem ultrapassado as áreas da saúde, 
de maneira que os países devem desenvolver de soluções para a 
redução dos efeitos causados pela doença nas áreas econômicas, 
trabalhistas, tributárias, financeira, entre outras. 

 
Há de se ressaltar ainda, que existe um seleto grupo individualista que 

resiste às normativas e recomendações de saúde pública, segundo Couto cita:76 

 
[...] considerando-se a complexidade, diferenciação e desigualdade 
nas sociedades contemporâneas, há uma enorme distância entre 
aqueles que apostam na gestão individual do risco de contrair o vírus 
e da condição para enfrentar a doença, optando por desconsiderar 
medidas sanitárias de distanciamento físico e isolamento voluntário; e 
aqueles que ignoram ou descumprem as normativas por falta de 
maiores esclarecimentos sobre o risco de adoecer e morrer e o seu 
papel na corresponsabilização do enfrentamento desta crise 
epidêmica. 

 
Conforme trata Mcintosh, a disseminação da COVID-19 de pessoa 

para pessoa acontece de maneira semelhante à transmissão da influenza, que ocorre 

essencialmente através de gotículas respiratórias. Dessa forma, quando uma pessoa 

fala, espirra ou tosse, ela libera secreções respiratórias, incorrendo no risco de infectar 

outras pessoas, caso essas secreções tenham contato direto com os olhos, boca e 

nariz.77 

O primeiro caso de COVID-19 registrado no território brasileiro foi 

diagnosticado em 26 de fevereiro de 2020, sendo um homem de sessenta e um anos 

 
74 COUTO, 2020. 
75 OLIVEIRA FLOR, 2020. p. 47. 
76 COUTO, op. cit. 
77MCINTOSH, Kenneth. Doença de coronavírus 2019 (COVID-19). Tradução de Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares. [s.l.] atual. 31 mar. 2020. Disponível 

em:http://www2.ebserh.gov.br/documents/1688403/5111980/4.pdf/49227786-d768-470e-9ea2-7e021aa96cc9 
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de idade, residente na cidade de São Paulo, que possivelmente foi contaminado na 

Itália.78 

Desde então, o mundo acompanha um quadro sanitário sem 

precedentes nos últimos 100 anos, com 15 milhões de casos confirmados e 640 mil 

mortes em menos de cinco meses da decretação da pandemia pela OMS.79 

 

4.2 Estado de Emergência e Calamidade Pública  

 

Conforme já tratado, licitar é a regra quando a Administração deseja 

comprar bens, produtos e serviços. Mas existem casos em que não há tempo hábil 

para passar por todo o processo licitatório, seja porque vidas podem ser perdidas 

durante a espera ou graves danos sociais podem acontecer.  

O Estado de Emergência e Calamidade Pública encontram-se regidos 

no artigo 75, VIII da Lei de Licitações nº 14.133/21, conforme segue:80 

 
[...] VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 
públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos 
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 1 (um) ano, contado da data de 
ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação 
dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada 
com base no disposto neste inciso; 
 

Percebe-se diferença entre o estado de emergência e calamidade 

pública, tendo em vista que enquanto no Estado de Emergência a capacidade de 

reação do Poder Público está parcialmente comprometida e no Estado de Calamidade 

Pública a situação já está gravemente instaurada e há a necessidade de maior apoio 

da esfera Federal. 

 
78OPAS/OMS Brasil. Brasil confirma primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus. Institucional: 

Organização Pan-Americana de Saúde, 2020. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6113:brasil-confirma-primeiro-

caso-de-infeccao-pelo-novo-coronavirus&Itemid=812. Acesso em 2021, 05 de setembro. 
79 OPAS - Organização Pan-Americana De Saúde. Inmunización em las Américas: Resumen 2019. Washington: 

OPAS, 2019. Apud. Considerações sobre o impacto da COVID-19 na relação indivíduo-sociedade: da hesitação 

vacinal ao clamor por uma vacina. COUTO, Marcia Thereza. BARBIERI, Carolina L. Alves, MATOS, Camilia 

C. de Souza Amorim.  
80BRASIL Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
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Heraldo Garcia Vitta descreve a força das normas, exaradas pelo 

Estado e utilizadas para combater as crises, como o instituto legal da coação a uma 

ação inóspita, que devem ser rápidas, não podendo ser letárgica sob pena de definhar 

unidade do Estado. Assim, a reação da força com limites é essencial, como afirma o 

autor:81 

 
Se o Estado não tivesse limites, por estar acima das normas legais, 
haveria anarquia; mas esta é transitória (não há como se admitir a 
supressão total e permanente do ordenamento jurídico do Estado), e 
consiste em possibilidade de fato, não de direito. É essência do Estado 
ter ordenamento jurídico, regulando relações e pessoas, submetendo-
as, pois, ao regime imposto pelo próprio Estado. Além do povo, o 
Estado submete-se a essas regras; com isso, nega-se a absoluta 
doutrina da ilimitada atuação estatal. 
 

A hipótese mais direta para resolução imediata conforme trata 

Miranda, seria a dispensa de licitação, no entanto o autor traz que:82 

 
Importante ressaltar que uma situação de emergência ou calamidade 
pública não é argumento suficiente para dispensar licitações; desta 
forma, para que uma licitação seja dispensada, deve-se antes 
averiguar se o objeto que o Órgão Público pretende comprar é 
realmente tão necessário e urgente. 
 

Quando falamos em Emergência ou Calamidade Pública referimo-nos 

às situações atípicas de desastres como enchentes, tempestades, desabamentos e 

ainda uma pandemia, situação vivida atualmente.  

 

4.3 Os procedimentos licitatórios nos termos da Lei nº 13.979/2020. 

 

Em que pese o estado delicado vivenciado mundialmente provocado 

pela pandemia da COVID-19, requer que o Poder Público tenha uma atuação cada 

vez mais célere e eficiente, a fim de desburocratizar os procedimentos de 

contratações a serem realizados no combate a essa doença.  

Embora caiba destaque as demais alterações legislativas, o 

levantamento realizado pela Controladoria Geral de Minas Gerais dispõe que a Lei 

Federal nº 13.979/2020, dispôs sobre exames as medidas para enfrentamento da 

 
81 VITTA, Heraldo Garcia. Soberania do Estado e Poder de Polícia. São Paulo: Malheiros Editores,2011. 
82 MIRANDA, Vinícius. Estado de Emergência: o que é e qual é o seu impacto nas compras públicas. 

2020.https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/estado-de-emergencia-o-que-e-e-qual-e-o-seu-impacto-nas-

compras-publicas/ 
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

e, entre as medidas, estabeleceu regramentos excepcionais relativos às contratações 

públicas durante a pandemia.83 

No entanto conforme destaca Oliveira Flor, a Lei nº 13.979/2020 não 

trata tão somente das normas destinadas às contratações públicas que regem acerca 

do enfrentamento do Coronavírus, sendo também utilizada para edição de medidas 

de saúde pública, tais como isolamento social, quarentena, realização obrigatória de 

entrada e saída de aeroportos, entre outras. 84 

Destarte, verifica-se que o texto original da Lei nº 13.979/2020, datado 

de 06 de fevereiro de 2020, não trouxe uma discriminação de procedimentos 

específicos a serem adotados nas contratações realizadas durante à pandemia da 

COVID-19, ao passo que o artigo 4º, limitou-se apenas a autorizar a Dispensa de 

Licitação para “[...] aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus [...]”, o período de utilização e a forma de divulgação dos 

atos em site oficial, nos termos dos §1º e §2º, do dispositivo supramencionado, 

respectivamente.85 

Ainda, conforme traz Palavéri, no Brasil a disfunção da burocracia 

imposta pelas legislações vigentes, das quais alguns gestores interpretam como 

sinônimo de morosidade, excesso de formalismo e descontinuidade administrativa, 

configura-se como uma das principais dificuldades para dar respostas rápidas em 

situações emergenciais com a eficiência esperada.86 

Como forma de agilizar as contratações, a Administração Pública 

poderá fazer termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado, 

conforme dispõe o Artigo 4º, §1º da Lei nº 13.979/2020, ainda, também poderá 

dispensar estimativa de preços, excepcionalmente, mediante justificativa da 

autoridade competente. 87 

 
83 MINAS GERAIS. Controladoria-Geral. Contratações para Enfrentamento da COVID-19. Assessoria de 

Comunicação Social. Ed. 2020. 
84 OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O Regime Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De 

Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No Brasil, Trabalho de Conclusão de Curso. 2020. 
85 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
86 OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. Apud. PALAVÉRI, Marcelo. Pregão nas Licitações municipais. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 
87 BRASIL. op. cit.. 
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Mas, ainda que haja estimativa de preços, o Poder Público poderá 

contratar por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação 

de preços, sendo necessário a justificativa nestes casos, previstos ainda no Artigo 4º, 

§2º e §3º, da referida lei.88 

É oportuno mencionar o entendimento de Edcarlos Alves Lima89 no 

tocante à extensão das exceções criadas pela Lei nº 13.979/2020 (projeto básico e 

termo de referência simplificados, dispensa de estudos preliminares e obtenção de 

preços estimados), as quais, em seu modo de ver, são aplicáveis a quaisquer 

contratações, seja dispensa ou licitação, desde que objetivem enfrentar a situação de 

que trata o referido diploma legal. 

Outrossim, a dispensa de documentação também ocorre com o 

objetivo de simplificar os procedimentos, conforme dispõe o artigo 4º F, da Lei nº 

13979/2020, em cenários onde houver restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviços, por conta da escassez de empresas licitantes, poderá haver dispensa na 

apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou ainda, o 

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação. Contudo, a apresentação de 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social não poderá ser dispensada em 

nenhuma hipótese.90 

 

4.4 Aspectos gerais do regime emergencial de compras e contratações públicas 

para a COVID-19 

 

O direito à saúde, ao lado do direito à vida, constitui um direito que 

deve ser resguardado pelo Estado. Na sua perspectiva de direito público, tem a função 

de proteger a saúde pública como um bem coletivo, voltado para o interesse da 

coletividade. 

Destarte, pode-se dizer acerca da função prestativa e protetiva do 

Estado, quando prestativa por exemplo, atua no fornecimento de medicamentos e 

equipamentos necessários para contenção da doença; e, na função protetiva, quando 

proíbe a venda de produtos nocivos à saúde do cidadão. 

 
88 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
89 LIMA, E. A. Contratações públicas para o enfrentamento da situação de emergência. In: Consultor Jurídico. 

São Paulo, 1º abr. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3fXM0SF. Acesso em: 6 abr. 2020. 
90BRASIL, 2020. 



42 

 

Assim, quando uma sociedade democrática passa por períodos 

excepcionais, como estado de defesa e emergência, pode-se criar um regime jurídico 

provisório ou de rompimento com o sistema normativo anterior, através da edição 

normas ou da criação de um conjunto normativo necessário para o enfretamento 

dessas anormalidades e amadurecimento de suas instituições.91 

Ainda, em 20 de março de 2020, foi publicada a Medida Provisória nº 

926/2020, que trouxe mudanças ao texto original da Lei nº 13.979/2020, para apear 

sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da COVID-19.92 

Em vista disto, a referida Medida Provisória acrescentou à Lei nº 

13.979/2020 os artigos de 4º A até o 4º I. Assim, a Medida Provisória nº 926/2020 foi 

convertida na Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, para dispor sobre 

procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.93 

Com a edição da Medida Provisória nº 926/2020, o texto inicial do 

artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 foi modificado, sendo alterada de dispensada para 

dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos (não mais necessariamente de saúde), desde que destinados a enfrentar a 

pandemia do coronavírus, com aplicação a toda a Administração Pública direta e 

indireta, da União, estados, Distrito Federal e municípios.94 

Em 15 de abril de 2020, a Lei nº 13.979/2020 recebeu uma nova 

alteração, desta vez através da Medida Provisória nº 951/2020, que instituiu a 

possibilidade de realização de Dispensa de Licitação por intermédio do Sistema de 

Registro de Preços.95 

 
91OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O Regime Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De 
Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No Brasil, 2020. 
92BRASIL. Medida Provisória nº 926/2020. para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e 

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

do coronavírus. 
93BRASIL. Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de 

bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
94BRASIL. op. cit.. 
95BRASIL. Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020. Dispõe sobre normas para compras públicas, 

sanções em matéria de licitação e certificação digital e dá outras providências. 
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Nesse sentido, faz-se importante verificar o que rege o artigo 22 do 

Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, dispõe que o Gestor Público deve 

ser julgado de acordo com as circunstâncias correspondentes ao período que praticou 

o ato:96 

 

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados.  
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão 
consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, 
limitado ou condicionado a ação do agente. 
 

Não obstante, deve-se considerar que a Lei nº 13.979/2020, tendo por 

objetivo orientar contratações públicas para enfrentamento da pandemia de COVID-

19, configura-se normal geral.  

Contudo, o regime emergencial de contratações públicas instituído 

pela Lei nº 13.979/2020 não possui uma estruturação completa para a formalização 

de processos licitatórios realizados para o enfrentamento de COVID-19, sendo 

necessária aplicação subsidiária do regime normal de contratações da Administração 

Pública, especialmente os designados na Lei nº 8.666/1993 (parte revogada) e a Lei 

nº 10.520/2002, bem como na Lei 14.133/2021.97 

 

4.5 A simplificação dos processos licitatórios de modo emergencial para a 

aquisição de bens, insumos e serviços para o enfrentamento da Covid-19 

 

Como agravamento da pandemia de COVID-19 em diversos países 

do mundo, o Presidente da República solicitou ao Congresso Nacional o 

reconhecimento de estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 

2020, por meio da Mensagem Presidencial nº 93, de 18 de março de 2020.  

Ademais, justificou o pedido de reconhecimento de estado de 

calamidade pública com base artigo 65 c/c o artigo 9º da Lei Complementar nº 101, 

de 04 de maio de 2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, requerendo 

 
96BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 
97MELO, Cristina Andrade. LIMA, Thiago Pinheiro. Ponderações sobre o regime especial de contratações 

públicas na Covid-19. 2021. https://www.conjur.com.br/2021-mai-31/melo-lima-regime-especial-contratacoes-

publicas-covid-19. 
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a desconsideração ao cumprimento de resultados fiscais conforme aduz a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, assim como a dispensa a limitação de empenhos, 

respectivamente. Entretanto, em 03/05/2021, foi editada a MP federal nº 1.047, que 

trouxe de volta os dispositivos da Lei federal nº 14.065/2020.98 

Ante o exposto, torna-se cogente compreender que o país passa por 

um período extraordinário de pandemia global que mostra cada vez mais dificuldades 

para todas as nações. Para tanto, tais percalços exigem que sejam impetradas 

soluções normativas extraordinárias, capazes de abrandar os impactos causados pela 

pandemia da COVID-19.  

Neste sentido, a interpretação desse direito provisório se apresenta 

como um considerável desafio para a sociedade e os Órgão de Controle da 

Administração Pública. Nessa esteira, Niebuhr apud Oliveira Flor expõe que:99 

 
Não se descura que a interpretação do direito é dinâmica e que o 
momento atual de enfrentamento à pandemia de COVID-19 leva à 
reflexão e a novos entendimentos. É bem possível que interpretações 
assentadas sobre disposições legais acerca das licitações e dos 
contratos sejam revisadas. No entanto, não é o caso de fazer terra 
arrasada e de confinar a aplicação da Lei nº 13.979/2020 aos seus 
próprios termos incompletos, negando as normas da legislação normal 
de regência que lhe sejam contraditórias. 
 

Assim, quando a situação calamitosa e emergencial encerrar, a 

interpretação dos atos normativos constituídos para superar os problemas desse 

período, pelos órgãos de controle, devem ser interpretados com um olhar específico 

que o cenário caótico exige. 

Sendo assim, as normas jurídicas editadas para o combate à 

pandemia da COVID-19, não podem ser interpretadas com a mesma percepção do 

ordenamento jurídico preexistente ao período de normalidade. Assim, a jurisprudência 

correspondente à época de normalidade não pode decidir a respeito da regularidade 

ou não de atos praticados durante a situação de emergência ou estado de calamidade 

pública.100 

 
98 OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O Regime Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De 

Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No Brasil, Trabalho de Conclusão de Curso. 2020. 
99NIEBUHR, Joel de Menezes. Regime Emergencial de Contratação Pública para o Enfrentamento à Pandemia 

de COVID-19. Belo Horizonte: Fórum, 2020. Apud. OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O Regime 

Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No Brasil, p. 

47. 2020. 
100FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; FERNANDES, Maurílio Jacoby; TEIXEIRA, Paulo Roberto; TORRES, 

Ronny Charles L. Direito Provisório e a Emergência do Coronavírus: 71 ESPIN – COVID-19; critérios e 

fundamentos; direito administrativo, financeiro (responsabilidade fiscal), trabalhista e tributário; um mundo 
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4.5.1 A utilização do pagamento antecipado e redução de prazo nas modalidades de 

pregão 

 

A Medida Provisória nº 1.047/2021 simplifica as regras para licitações 

e compras de toda a administração pública nos níveis federal, estadual e municipal. A 

proposta principal da MP é facilitar a compra de bens e serviços que são importantes 

para combater os impactos da pandemia de COVID-19. Essa medida provisória 

modifica as regras de licitação para aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive 

de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia.  

Com isso, a Administração Pública poderá dispensar a licitação ou 

fazê-la com prazos reduzidos na modalidade pregão e pagar antecipadamente por 

compras ou serviços. O uso da Medida Provisória nº 1.047, de 2021, está adstrito às 

hipóteses de aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, 

e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19.101 

A MP nº 1.047/2021 dispõe sobre as medidas excepcionais para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Seguindo as normas da MP 

nº 1.047/2021 em seu artigo 2º dispõe que, fica a administração pública dos entes 

federativos, de todos os Poderes e dos órgãos constitucionalmente autônomos 

autorizada a:102 

 
I – Dispensar a licitação; 
II – Realizar licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, 
com prazos reduzidos; e 
III – Prever em contrato ou em instrumento congênere cláusula que 
estabeleça o pagamento antecipado. 
 

A autorização para pagamentos antecipados nas licitações e nos 

contratos públicos surgiu inicialmente com a Lei federal nº 14.065/2020, que foi 

publicada em 30/09/2020. De acordo com seu artigo 2º, a autorização poderia ser feita 

durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

 
diferente após a COVID-19. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. Apud. OLIVEIRA FLOR, Jackson Fabiano. O 

Regime Emergencial De Contratações Públicas Como Medida De Enfrentamento À Pandemia Da Covid-19 No 

Brasil, p. 47. 2020. 
101 CORRÊA, Ronaldo. Como aplicar a Medida Provisória nº 1.047, de 2021.  
102 BRASIL. Medida Provisória nº 1.047, de 3 de maio de 2021. Medidas excepcionais para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da 

Covid-19. 
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6/2020, de 20/03/20, o qual, por previsão expressa em seu artigo 1º, deixou de 

produzir efeitos após 31/12/2020. 

O entendimento sobre a excepcionalidade do pagamento antecipado 

já era reconhecido pelos tribunais e pela doutrina, conforme dispõe o Acórdão n.º 

589/2010-1ª Câmara, TC-032.806/2008-3:103 

 
Contratações com indícios de irregularidades: 4 – Pagamento 
antecipado. No âmbito dos contratos administrativos, é defeso realizar 
pagamentos anteriores à prestação dos serviços sem que tal 
procedimento seja tecnicamente justificável e que esteja previsto no 
instrumento convocatório, nos termos do artigo 38 do Decreto nº 
93.872/86, c/c os artigos. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 e artigo 65, II, “c”, 
da Lei nº 8.666/93. Com base nesse entendimento, o relator entendeu 
presente irregularidade na gestão da SPRF/GO a respeito de 
pagamentos antecipados em contrato de prestação de serviços de 
vigilância armada. Foi apurado que apenas três pagamentos mensais 
se deram de forma antecipada em dois, quatro e seis dias em relação 
ao prazo final de prestação dos correspondentes serviços, razão por 
que o relator propôs tão somente a expedição de determinação ao 
órgão, de modo a evitar tais práticas, no que foi acompanhado pelos 
demais ministros. 

 
A MP Federal nº 1.047/2021 autorizou em seu art. 2º, III, a previsão 

em contrato ou em instrumento congênere de cláusula que estabeleça o pagamento 

antecipado.  

Em seu artigo 7º, a supracitada medida provisória autoriza o 

pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração em duas 

hipóteses:104 

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar 
a prestação do serviço (no mercado atual, diante da pandemia, muitos 
fornecedores, especialmente estrangeiros, somente trabalham dessa 
forma); 
b) propicie significativa economia de recursos (o estado consegue 
ganho ao passo que incentiva o particular a fechar o negócio). 
 

E ainda, traz em seu inciso II, que a Administração deverá prever 

medidas de cautela visando reduzir o risco de inadimplemento contratual105 

Em suma, o contratado poderá receber antes de entregar o serviço ou 

obra. O pagamento antecipado poderá ocorrer apenas se for considerado 

 
103 BRASIL. Acórdão n.º 589/2010-1ª Câmara, TC-032.806/2008-3, rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer Costa, 

09.02.2010. 
104 BRASIL. Medida Provisória Nº 1.047, de 3 de maio de 2021. Medidas excepcionais para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da 

Covid-19. Art.7º, I, II, III, IV, V. 
105 BRASIL, 2021. 
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indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, ou para 

proporcionar “significativa economia de recursos”.106 

Adiante, no artigo 5º da mesma medida provisória, trata-se da redução 

de prazo na modalidade pregão, sendo presencial ou na forma eletrônica cujo objeto 

seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão 

reduzidos pela metade.107 

Ademais, a MP Federal nº 1.047/2021 completa em seus incisos, que 

o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o 

número inteiro antecedente. 

Por ostentar caráter geral, é razoável compreender que a redução se 

aplicaria a todo e qualquer prazo inerente ao procedimento do pregão, seja previsto 

em ato normativo primário, seja em ato normativo secundário (decretos e instruções 

normativas, por exemplo), inclusive aqueles prazos cuja fixação em edital ficariam ao 

alvedrio nas autoridades administrativas.108 

Ainda, trata que os recursos dos procedimentos licitatórios somente 

terão efeito devolutivo. A ausência de “efeito suspensivo” qualificará a adjudicação e 

a homologação como atos jurídicos condicionados, somente lhe atribuindo o caráter 

de definitivos após o indeferimento do eventual recurso. Neste sentido, tem-se a 

relevância de a Administração, para evitar transtornos e a geração de expectativa 

reforçada de direito a terceiros, se esforçar ao máximo para apreciar o recurso, pelo 

menos, antes da assinatura do instrumento contratual.109 

Ademais rege que fica dispensada a realização de audiência pública 

a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 

de que trata o caput. 

Tendo em vista a pretensão de conferir maior celeridade aos 

procedimentos de realização do pregão, o §3º do art. 5º da MP 1.047/2021, 

circunstancialmente, afasta a regra do art. 39 da Lei nº 8.666/1993, conferindo ao 

 
106 FÓRUM. MP amplia uso do RDC, autoriza pagamentos antecipados em licitações e altera valores para 

dispensa. Disponível em: https://www.editoraforum.com.br/noticias/mp-amplia-uso-do-rdc-autoriza-

pagamentos-antecipados-em-licitacoes-e-altera-valores-para-dispensa/ 
107BRASIL. Medida Provisória nº 1.047, de 3 de maio de 2021. Medidas excepcionais para a aquisição de bens e 

a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da 

Covid-19. 
108 Ibidem 
109 AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. O pregão em tempos de COVID-19: inovações procedimentais de 

acordo com a Lei nº 13.979/2020. 
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gestor a possibilidade de não realizar a audiência pública prévia quando o valor 

estimado da licitação for superior a R$ 330.000.000,00.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110AMORIM, 2020. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, vê-se que a pandemia de COVID-19 cominou 

em dificuldades das mais adversas para a Administração Pública, principalmente, no 

cenário das contratações administrativas, estabelecendo soluções eficazes e rápidas, 

simples e céleres para abarcar a maior diminuição de seus efeitos de forma 

emergencial extraordinária. 

Tal situação calamitosa trouxe problemas de morosidade e excesso 

de formalismo presentes no direito normal de contratações, que não se demonstrava 

adequado para o enfrentamento da situação pandêmica. 

Face ao exposto, o presente trabalho de curso se dispôs a pesquisar 

as modificações legislativas incorporadas pelo direito emergencial e efêmero 

referentes as contratações públicas emergenciais para o enfrentamento da pandemia 

de COVID-19, a partir da comparação entre os dispositivos instituídos pela Lei nº 

13.979/2020, em detrimento do regime ordinário de Licitações firmado pela Lei nº 

14.133/2021. 

Além das medidas supracitadas, a pandemia impactou também o 

ordenamento jurídico, pois expediram-se leis, medidas provisórias, decretos 

legislativos, portarias, resoluções, instruções normativas, além de articuladas 

emendas à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

No que diz respeito às contratações efetuadas através da modalidade 

Pregão, devem ser realizadas, obrigatoriamente, na forma eletrônica. No entanto, há 

a possibilidade de realizar por intermédio da forma presencial, nas situações 

excepcionais que resultem na inviabilidade técnica ou desvantagem para a 

Administração Pública na utilização do Pregão Eletrônico.  

Ainda relacionado ao Pregão, o legislador promoveu alterações 

legislativas para imprimir celeridade nos procedimentos em razão da emergência de 

saúde pública. Assim, nas contratações administrativas realizadas para o combate a 

COVID-19, efetuadas na modalidade Pregão, os prazos devem ser diminuídos pela 

metade e ainda, mais uma medida que se faz presente é a utilização do pagamento 

antecipado.  

Ademais, traz um relevante conjunto para a tomada de decisão da 

Administração Pública no que tange a suas contratações, aquisição de bens e 

serviços, já que demonstra em toda a pesquisa quais foram as alterações legislativas 
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instituídas pelo regime emergencial de contratações públicas, permitindo uma melhor 

abrangência sobre a matéria, para que possam selecionar a proposta mais vantajosa, 

necessária para o enfrentamento do período pandêmico, com caução jurídico, 

observada a conveniência e cabimento para atuar em cada caso. 

Ainda, o presente trabalho de curso buscou em toda a pesquisa 

demonstrar uma linha entre os procedimentos licitatórios ordinários, bem como, a 

atuação da licitação em situações emergenciais, trazendo os princípios, modalidades 

e hipóteses de aplicação dos procedimentos no período pandêmico vivido.  

Contudo, o tema apresentado possui grande relevância e, de fato, por 

se tratar de um assunto bastante atual, poderá ser trabalhado no futuro utilizando-se 

dos resultados e assuntos desmembrados ao longo do trabalho de curso proposto e 

permitindo uma melhor abrangência sobre a matéria. 
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