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Procuradoria do Domínio Público Estadual

EMENTA: 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – 
SEPLAG. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE 
LICITAÇÕES – CELIC.  PANDEMIA. DIREITO INTERTEMPORAL. 
PROCEDIMENTOS  REALIZADOS  SOB  O  RITO  DA  LEI  Nº 
13.979/20.  DECRETO  LEGISLATIVO  06,  DE  20  DE  MARÇO  DE 
2020.  VINCULAÇÃO.  VIGÊNCIA.  DECISÃO  CAUTELAR 
PROFERIDA NO ÂMBITO  DA ADI  Nº  6.625/DF.  MANTIDOS OS 
EFEITOS  DE  LEGISLAÇÃO  ESPECIAL  APENAS  PARA  OS 
DISPOSITIVOS  OBJETO  DE  DECISÃO  CAUTELAR.   MEDIDA 
PROVISÓRIA 1026,  DE 06  DE JANEIRO  DE 2021.  AQUISIÇÕES 
VINCULADAS AO PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA 
O COVID-19.
1. A Lei  Federal  nº  13.979/20,  que  dispôs  sobre  medidas  para 
enfrentamento  de  emergência  em saúde  pública  internacional  causada 
pelo novo coronavírus (COVID-19) possuía, conforme previsto no seu 
art. 8º, vigência vinculada ao Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março 
de 2020, o qual, por previsão expressa, deixou de produzir efeitos após o 
dia 31/12/2020.
2. A decisão cautelar proferida no bojo da ADI 6625 do Distrito 
Federal deu interpretação conforme à Constituição Federal para os arts. 
3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos 
respectivos parágrafos, incisos e alíneas. Consequentemente, os demais 
dispositivos  legais  deixaram  de  produzir  efeitos  a  partir  do  dia 
31/12/2020.
3. As  atas  de  registro  de  preços,  por  possuírem  sua  validade 
vinculada à Lei nº 13.979/20, deverão ser objeto de cancelamento, pois, 
muito embora tenham procedimento fundamentado na Lei nº 8.666/93, 
no Decreto nº 7.892/13 e no Decreto Estadual nº 53.173/16, como regra 
geral,  perderão a utilidade prática de gerar contratos com base em tal 
legislação específica.
4. O art. 4º-H da Lei 13.979/20 permite que os contratos firmados 
sob  a  sua  égide  venham  a  ter  a  duração  para  além  da  vigência, 
respeitados os prazos pactuados. No entanto, após a revogação da lei, não 
será mais possível a prorrogação de prazo contratual ou a realização de 
eventual aditivo com base no referido diploma legal.
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5. Os procedimentos de pregão eletrônico em andamento, para os 
quais  houve  a  publicação  de  edital  até  31/12/2020,  poderão  manter 
prazos reduzidos previstos pela Lei nº 13.979/20. 
6. Após  31/12/2020,  as  dispensas  de  licitação,  visando  atender 
emergências  decorrentes  do  enfrentamento  da  pandemia  não  poderão 
mais fundamentar-se no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, devendo 
observar a regra contida no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.
7. É  possível  a  realização  de  empenhos  com  a  utilização  de 
recursos específicos para ações de COVID-19 realizadas dentro do ano 
de 2020, mesmo que venham a ser entregues e liquidadas no primeiro 
semestre de 2021, conforme assentado pelo Tribunal de Contas da União.
A Medida Provisória nº 1.026, de 06 de janeiro de 2021, dispõe sobre 
medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e 
serviços  de  logística,  tecnologia  da  informação  e  comunicação, 
comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação 
contra  a  covid-19 e  sobre  o  Plano Nacional  de  Operacionalização da 
Vacinação  contra  a  Covid-19.  Assim,  muito  embora  replicados 
dispositivos constantes da Lei  nº 13.979/20, as exceções trazidas pelo 
normativo  deverão  guardar  vinculação  estrita  com  a  campanha  de 
vacinação contra o COVID.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO – SEPLAG. SUBSECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC. 

PANDEMIA. DIREITO INTERTEMPORAL. PROCEDIMENTOS 

REALIZADOS SOB O RITO DA LEI Nº 13.979/20. DECRETO 

LEGISLATIVO 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. VINCULAÇÃO. 

VIGÊNCIA. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NO ÂMBITO 

DA ADI Nº 6.625/DF. MANTIDOS OS EFEITOS DE 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL APENAS PARA OS DISPOSITIVOS 

OBJETO DE DECISÃO CAUTELAR.  MEDIDA PROVISÓRIA 

1026, DE 06 DE JANEIRO DE 2021. AQUISIÇÕES 

VINCULADAS AO PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO 

CONTRA O COVID-19. 

1. A Lei Federal nº 13.979/20, que dispôs sobre medidas para 

enfrentamento de emergência em saúde pública internacional 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19) possuía, conforme 

previsto no seu art. 8º, vigência vinculada ao Decreto Legislativo 

nº 06, de 20 de março de 2020, o qual, por previsão expressa, 

deixou de produzir efeitos após o dia 31/12/2020. 

2. A decisão cautelar proferida no bojo da ADI 6625 do 

Distrito Federal deu interpretação conforme à Constituição 

Federal para os arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 

3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e 

alíneas. Consequentemente, os demais dispositivos legais 

deixaram de produzir efeitos a partir do dia 31/12/2020. 

3. As atas de registro de preços, por possuírem sua validade 

vinculada à Lei nº 13.979/20, deverão ser objeto de 

cancelamento, pois, muito embora tenham procedimento 
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fundamentado na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/13 e no 

Decreto Estadual nº 53.173/16, como regra geral, perderão a 

utilidade prática de gerar contratos com base em tal legislação 

específica. 

4. O art. 4º-H da Lei 13.979/20 permite que os contratos 

firmados sob a sua égide venham a ter a duração para além da 

vigência, respeitados os prazos pactuados. No entanto, após a 

revogação da lei, não será mais possível a prorrogação de prazo 

contratual ou a realização de eventual aditivo com base no 

referido diploma legal. 

5. Os procedimentos de pregão eletrônico em andamento, 

para os quais houve a publicação de edital até 31/12/2020, 

poderão manter prazos reduzidos previstos pela Lei nº 

13.979/20.  

6. Após 31/12/2020, as dispensas de licitação, visando 

atender emergências decorrentes do enfrentamento da 

pandemia não poderão mais fundamentar-se no art. 4º e 

seguintes da Lei nº 13.979/20, devendo observar a regra contida 

no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 

7. É possível a realização de empenhos com a utilização de 

recursos específicos para ações de COVID-19 realizadas dentro 

do ano de 2020, mesmo que venham a ser entregues e 

liquidadas no primeiro semestre de 2021, conforme assentado 

pelo Tribunal de Contas da União. 

8. A Medida Provisória nº 1.026, de 06 de janeiro de 2021, 

dispõe sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de 

vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da 

informação e comunicação, comunicação social e publicitária e 

treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre 

o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19. Assim, muito embora replicados dispositivos 

constantes da Lei nº 13.979/20, as exceções trazidas pelo 
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normativo deverão guardar vinculação estrita com a campanha 

de vacinação contra o COVID. 

 

Trata-se de processo administrativo eletrônico, oriundo da 

Subsecretaria Central de Licitações – CELIC, para análise, em especial, acerca da 

possibilidade de manutenção das Atas de Registro de Preços em andamento, assim 

como quanto ao prosseguimento de procedimentos licitatórios ainda não homologados, 

realizados sob o rito da Lei nº 13.979/20, tendo em vista o término de sua vigência, bem 

como em razão da decisão cautelar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no 

âmbito da ADI nº 6625 do Distrito Federal. 

O presente expediente foi inaugurado pelo correio eletrônico de 

autoria da Diretora do Departamento de Compras de CELIC (fl.02), informando que o 

último pregão realizado pelo rito COVID foi o procedimento de nº 0723/2020, tendo sido 

homologado em 23/11/2020.  

 

Sobrevém, então, informação no sentido de que “Atualmente há 

vigente 64 Atas de Registro de Preços pelo rito Covid, sendo que 11 irão expirar em 

janeiro/2021, 23 em fevereiro/2021, 28 em março/2021, 01 em abril/2021 e 01 em 

agosto/2021”, conforme afirmado pelo Departamento de Compras da CELIC. 

Instruem o feito os seguintes documentos, em especial: cópia da 

decisão cautelar proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo 

Lewandowski no bojo da ADI n 6.625 DF (fls. 10/17); Decreto Estadual nº 55.681, de 28 

de dezembro de 2020 e anexos (fls. 18/92); Decreto Estadual nº 55.680, de 28 de 

dezembro de 2020 (fls. 93), Decreto Estadual nº 55.699, de 30 de dezembro de 2020 

(fl. 94/95); Nota Técnica nº 00003/2020/CNMLC/CGU/AGU (fl. 96/106). 

Na sequência, é anexada manifestação da Assessoria Jurídica 

da CELIC, sintetizando a dúvida sobre a qual versa a consulta realizada, nos seguintes 

termos (fls. 111): 

 Ante o exposto, conforme se verificou nas informações fornecidas pelo 

Departamento de Gestão de Contratos-DGCON/CELIC quanto ao D
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elevado número de Atas de Registro de Preços vigentes até agosto de 

2021, resta dúvida quanto à possibilidade de manutenção destas 

atas em andamento. Salientamos que as referidas atas, na sua 

grande maioria, são de EPI´S e demais itens necessários para o 

retorno das aulas presenciais para a Secretaria de Educação. 

Também, persiste o questionamento se é correto o entendimento 

desta Assessoria Jurídica quanto ao não prosseguimento de 

eventuais processos licitatórios em curso/não homologados. 

(grifei) 

Com a concordância da Agente Setorial da PGE junto à CELIC, 

Procuradora do Estado Melissa Guimarães Castello, o feito foi encaminhado pela Sra. 

Subsecretária da Pasta para análise da Procuradoria-Geral do Estado. 

É o breve relatório. 

Conforme já referido, a presente consulta versa sobre dúvidas 

acerca das providências a serem tomadas pela CELIC com relação às Atas de Registro 

de Preços em andamento, assim como quanto a eventuais procedimentos licitatórios 

ainda não homologados realizados sob o rito da Lei nº 13.979/20, tendo em vista a 

expiração de seu prazo de vigência. 

Tem-se que a Lei nº 13.979/20 foi publicada diante da situação 

de pandemia, dispondo “sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de 2019”. 

É, portanto, notório que, visando dar maior efetividade às 

aquisições voltadas ao enfrentamento da pandemia que assola a população mundial, a 

Lei Federal nº 13.979/20 trouxe disposições específicas, que flexibilizavam as 

normativas aplicáveis aos procedimentos de aquisições e de dispensa de licitação.  

No entanto, a vigência da norma federal foi atrelada ao Decreto 

Legislativo nº 06 de 2020, editado pelo Congresso Nacional, que declarou estado de 

calamidade pública para fins fiscais em todo o território nacional, estando assim previsto 

no art. 8º da Lei nº 13.979/20, verbis: D
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Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta 

Lei.   (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 

Acerca dos prazos contratuais, o art. 4º-H da Lei nº 13.979/20 

assim estipula: 

Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de 

até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 

enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 

respeitados os prazos pactuados. 

 

Já o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, por sua 

vez, teve seu prazo de vigência estipulado até o dia 31 de dezembro de 2020, nos 

seguintes termos:  

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as 

dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da 

Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho 

de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 

31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente 

da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de 

março de 2020. 

Assim, deixando o Decreto Legislativo nº 06/20 de produzir 

efeitos, em decorrência da previsão do art. 8º da Lei nº 13.979/20, por via de 

consequência, a Lei nº 13.979/20 também vem a perder seus efeitos na mesma data. 

No entanto, tendo em vista que recente decisão proferida 

cautelarmente pelo STF, de lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, no bojo da ADI 

6.625 DF, manteve a higidez de determinados dispositivos da Lei nº 13.979/20, surgiram 

dúvidas quanto à possível aplicação dos demais dispositivos legais, mesmo após o 

transcurso do prazo de vigência do Decreto Legislativo nº 06/20. 
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Dessarte, extrai-se a seguinte passagem da decisão: 

Voltando à Lei objeto da presente ação, vale lembrar que sanitaristas, 

epidemiologistas e infectologistas nacionais e estrangeiros, como é 

público e notório, assim como a própria Organização Mundial de 

Saúde, têm recomendado enfaticamente a adoção e manutenção de 

medidas preventivas e curativas semelhantes àquelas previstas na Lei 

n° 13.979/2020, como providências cientificamente comprovadas para 

debelar ou, quando menos, retardar o avanço devastador do novo 

coronavírus. 

 

Ocorre que a pandemia, longe de ter arrefecido o seu ímpeto, na 

verdade dá mostras de encontrar-se em franco recrudescimento, 

aparentando estar progredindo, inclusive em razão do surgimento de 

novas cepas do vírus, possivelmente mais contagiosas. E o que é pior: 

segundo dados atualizados semanalmente pela Organização Mundial 

de Saúde, o mundo contabilizou, em 21 de dezembro de 2020, 75.6 

milhões de infectados e 1.6 milhões de mortos, enquanto a 

Organização Pan- Americana de Saúde computava 28.5 milhões de 

infectados e 753 mil mortos nas Américas.7 No Brasil, o consórcio de 

veículos de imprensa que elabora estatísticas sobre evolução da 

doença, com base em dados das secretarias estaduais de saúde, 

apurou que, em 28 de dezembro de 2020, chegou-se ao 

impressionante total de 7.5 milhões de infectados e 191.6 mil mortos.  

[...] 

Na espécie, embora a vigência da Lei n° 13.979/2020, de forma 

tecnicamente imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto 

Legislativo n° 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins 

exclusivamente fiscais, repita-se, vencendo em 31 de dezembro de 

2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, próprio da 

presente fase processual, a conjectura segundo a qual a verdadeira 

intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas 

profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele 

diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais 
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crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes 

era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença. 

Tal fato, porém, segundo demonstram as evidências empíricas, ainda 

está longe de materializar-se. Pelo contrário, a insidiosa moléstia 

causada pelo novo coronavírus segue infectando e matando pessoas, 

em ritmo acelerado, especialmente as mais idosas, acometidas por 

comorbidades ou fisicamente debilitadas. Por isso, a prudência - 

amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que 

devem reger as decisões em matéria de saúde pública - aconselha 

que as medidas excepcionais abrigadas na Lei n° 13.979/2020 

continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades 

sanitárias para combater a pandemia. 

 

Em face do exposto, defiro parcialmente a cautelar requerida, ad 

referendum do Plenário desta Suprema Corte, para conferir 

interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 

13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de 

excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias 

previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 

3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas. 

Dessa maneira, considerando a situação fática, onde não se 

vislumbra o fim da pandemia causada pelo novo coronavírus, denotando-se, inclusive, 

o contrário, onde a denominada “segunda onda” do vírus tem-se mostrado, muitas 

vezes, mais severa, o Exmo. Ministro, dando interpretação conforme à Constituição 

Federal excluiu do âmbito de aplicação do art. 8º da Lei nº 13.979/20, os arts. 3°, 3°-A, 

3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, 

incisos e alíneas.  

Como efeito da decisão e da interpretação dada pela decisão, a 

decorrência é, portanto, a perda dos efeitos dos demais dispositivos da Lei nº 13.979/20, 

após o 31 de dezembro de 2020, motivo pelo qual a CELIC suscitou a presente consulta.  

Importante citar, nesse ponto, o seguinte excerto da decisão da 

ADI 6625 DF, tratando sobre direito intertemporal: 
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Pois bem. Goffredo Telles Junior, ao estudar o fenômeno da vigência 

das leis, no plano doutrinário, ensina que o seu término ocorre ou por 

autodeterminação ou por revogação. Esta última se dá quando uma lei 

posterior revoga a anterior. É o que normalmente acontece no dia-a-

dia legislativo. Já a situação sob exame nestes autos enquadra-se na 

segunda hipótese, desdobrável em distintos casos, dentre os quais se 

destaca o fim da vigência resultante “da volta à normalidade de uma 

situação de crise, conjuntura anormal que a lei acudiu com medidas de 

exceção”.9 A título exemplificativo, cita “a lei sobre providências 

especiais, para um estado de emergência ou de calamidade pública”. 

Assim, conclui que: “Superada a crise, as medidas de exceção deixam 

de ser necessárias: a própria lei as suprime, e sua vigência se exaure”. 

 

No mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz Junior, ao debruçar-se 

sobre o tema, assenta que uma norma pode perder a validade por 

caducidade, sem que tenha de ser necessariamente revogada.1 Isso 

ocorre pela superveniência de uma razão temporal, tipicamente 

quando ela deixa de existir ao término de seu prazo de vigência, ou de 

uma condição de fato, verbi gratia quando uma lei “editada para fazer 

frente à calamidade que, deixando de existir, torna inválida a norma”.1 

Na sequência, porém, adverte: 

 

“Em ambas as hipóteses, a superveniência da situação terminal é 

prevista na própria norma. Mas, do ângulo da decidibilidade, há 

diferença: quando a condição é um dado certo (uma data) não há 

o que discutir. Quando envolve imprecisão, exige argumentação 

(por exemplo: quando deixa de existir a calamidade prevista, com 

todas as suas sequelas?)”. 

 

Na espécie, embora a vigência da Lei n° 13.979/2020, de forma 

tecnicamente imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto 

Legislativo n° 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins 

exclusivamente fiscais, repita-se, vencendo em 31 de dezembro de 

2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, próprio da 

presente fase processual, a conjectura segundo a qual a verdadeira 

intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas 

profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele 
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diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais 

crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes 

era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença. 

Assim, não havendo “flexibilização” da caducidade para todas as 

previsões constantes da Lei nº 13.979/20, tem-se que se operou a caducidade dos 

demais dispositivos legais. Importante destacar que tal decisão data de 30 de dezembro 

de 2020. 

Tem-se, dessa maneira, que após o dia 31de dezembro de 2020, 

não poderão mais ser prorrogados os contratos firmados sob a égide de Lei nº 

13.979/20, respeitados os prazos pactuados. 

No entanto, deve-se ter compreensão de que para os 

procedimentos de pregão eletrônico já publicados, mesmo que em andamento, poderão 

ser mantidas as previsões estabelecidas na Lei nº 13.979/20. A contrário senso, aqueles 

procedimentos que ainda se encontram na fase interna não poderão utilizar as previsões 

da Lei nº 13.979/20. As contratações que deles advierem deverão ser realizadas com 

fulcro na Lei Geral de Licitações. 

Importante fazer referência à orientação jurídica setorial, de 

autoria da Agente Setorial desta Procuradoria-Geral do Estado junto à Secretaria 

Estadual de Saúde, Procuradora Estado Aline Fayh Paulitsch, no âmbito do PROA nº 

20200000606652, ao tratar da questão atinente à realização de empenhos com a 

utilização de recursos para ações de combate ao COVID dentro do ano de 2020, que 

venham a ser liquidados e entregues no primeiro semestre de 2021, a qual assim se 

posicionou: 

[...] 

Isso porque, ainda que eventualmente a referida lei não venha a ser 

prorrogada, considerando que os empenhos serão realizados dentro 

de sua vigência (competência de dezembro de 2020), inequívoco que 

tais atos deverão ser interpretados à luz do regime jurídico conferido 

pela legislação em que foram constituídos, exigência essa imposta pelo 
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princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal). 

Vale dizer, as consequências jurídicas que emergem de um ajuste 

negocial válido (como, por exemplo, uma Ata de Registro de Preço) 

são regidas pela legislação em vigor à época de sua celebração.  

Do contrário, a insegurança jurídica e, no caso, até mesmo fática 

(evolução da pandemia pelo COVID-19, situação inédita) impediriam 

os gestores públicos de tomarem decisões com a agilidade e 

planejamento que ora se exige, ante o elevado grau de risco a que 

poderiam se submeter em decorrência da imprevisibilidade de um 

futuro julgamento. Daí a importância da segurança jurídica, 

assegurando a proteção da confiança aos membros da comunidade ao 

praticarem determinado ato (tempus regit actum). 

Nesse sentido, dispõe o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro: 

 

“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou 

judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa cuja produção já se houver completado 

levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado 

que, com base em mudança posterior de orientação geral, se 

declarem inválidas situações plenamente constituídas. 

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as 

interpretações e especificações contidas em atos públicos de 

caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa 

majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa 

reiterada e de amplo conhecimento público.” 

Importante contextualizar que, em consulta ao Mapa do 

Distanciamento Controlado, verifica-se que, na Semana 01 a 07 de 

Dezembro (quando da presente análise), o Estado do Rio Grande do 

Sul possui 19 regiões em bandeira vermelha (risco epidemiológico 

alto) do total de 21 regiões segmentadas, 
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Diante do aumento do número de casos de Covid-19 em todas as 

regiões do Rio Grande do Sul, o agravo de diversos indicadores e 

devido à proximidade das festas de fim do ano, o governo do Estado 

anunciou, em 30/11/2020, mudanças no modelo do Distanciamento 

Controlado para enfrentamento à pandemia, em especial, a suspensão 

do sistema de cogestão para as regiões de bandeira vermelha 

(https://estado.rs.gov.br/suspensao-da-cogestao-e-de-festas-de-fim-

de-ano-governador-anuncia-medidas-emergenciais-para-frear-covid-

19-no-rs), o que foi promulgado no Decreto N.°55.609, de 30 de 

Novembro de 2020. 

Portanto, seria desmedido aguardar a prorrogação do estado de 

calamidade pública (e consequentemente da Lei Federal n° 

13.979/2020) para a celebração de atos que serão praticados na sua 

vigência, uma vez que se poderia impedir que os gestores públicos 

adotem, de modo tempestivo, as políticas públicas em saúde de 

enfrentamento ao COVID-19, como, por exemplo, a redução dos 

agravos em saúde na população de risco da pandemia para o 1º 

semestre de 2021. 

Justamente por isso, a própria Lei Federal, ao dispor quanto aos 

contratos, prevê expressamente em seu art. 4-H de que o prazo de 

duração poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, 

enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6/2020, respeitados os 

prazos pactuados. Isto é, na hipótese de cessar o Decreto Legislativo 

nº 6/2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública, previsto 

para ocorrer a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 13.979/20 

deixa de vigorar, resguardados apenas os contratos já firmados, até o 

final dos respectivos prazos, sem a possibilidade de prorrogação, ou 

seja, podem produzir efeitos após a cessação do estado de 

calamidade pública (vide it..em 09, 2, NOTA n. 

00003/2020/CNMLC/CGU/AGU, que ora se anexa). 

Calha citar a decisão Tribunal de Contas da União publicada no 

Acórdão nº 3225/2020/Plenário (DOU 10/12/2020, Edição: 236, Seção: 1, Página: 199, 

julg. 02/12/2020, processo nº TC 036.975/2020-6) que trata, dentre outros temas, da 

utilização em 2021 dos créditos extraordinários provenientes das transferências do 
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Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a 

fundo, para que Estados, Municípios e o Distrito Federal desenvolvam ações para o 

enfrentamento da pandemia.  

Transcreve-se parte do acórdão, dando-se destaque para o voto 

do Exmo. Ministro Bruno Dantas:  

 

“22.6. O requerimento protocolado pela Advocacia-Geral na União nos 

presentes autos (peças 16 a 19) bem fala das dificuldades enfrentadas 

pelos órgãos nesta pandemia para utilizar as dotações que lhes foram 

alocadas na iminência de encerramento do exercício. 

22.7. É notório que a pandemia, acompanhada de “lockdowns, trabalho 

remoto, problemas de saúde, assistência a crianças confinadas em 

casa etc., salvo várias exceções, prejudicou a fluidez das atividades de 

entidades públicas e privadas. Esse arrefecimento das atividades e 

interações humanas incluiu, sem dúvida, a capacidade de os órgãos 

públicos executarem despesas. 

22.8. Várias ações de combate à pandemia ainda estão em curso e os 

órgãos continuam a enfrentar dificuldades de contratação, aquisição 

de bens, entrega, prestação de serviços etc., consequentemente, 

dificuldades de empenho e execução das despesas autorizadas no 

Regime Extraordinário Fiscal. 

22.9. Não vejo como querer exigir dos gestores públicos a mesma 

agilidade no cumprimento integral de regras regulares de empenho, 

liquidação e pagamento de despesas públicas em um contexto como 

esse. 

22.10. Entendo a preocupação do Ministério da Economia com a 

situação fiscal enfrentada pelo país que, sem dúvida alguma, é muito 

grave. Sua opinião, neste processo, condiz plenamente com o seu 

papel e se alinha aos trabalhos produzidos por esta Corte de Contas 

acerca da situação da gestão pública neste ano atípico. 

22.11. Todavia, é preciso ponderar que a pandemia continua. E ela não 

vai acabar em 31/12/2020. As previsões de vacinação do Brasil são 
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para o ano que vem e sequer se sabe se todos serão vacinados até o 

término do ano vindouro. 

22.12. Assim, as ações de combate à Covid-19 e à crise econômica 

dela derivada continuarão a ser necessárias para além de 

31/12/2020. Assim, é preciso considerar essas circunstâncias na 

interpretação de normas. 

20.13. Esperar que as ações urgentes de enfrentamento à pandemia, 

que transbordam 2020, fiquem à espera de novas autorizações 

orçamentárias, em qualquer situação, não me parece razoável. 

22.14. O caput o art. 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro assim 

determina: 

“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.” 

22.15. Portanto, embora concorde com os fundamentos técnicos 

da Semag para emissão da recomendação em relevo, e reconheça 

a importância do princípio da anualidade, reputo que, nesse 

cenário excepcional, à luz do art. 22 da LINDB, é preciso buscar 

um meio termo que conjugue a necessidade de prestação de 

serviços públicos urgentes, que não podem sofrer solução de 

continuidade, e de delimitação dos efeitos financeiros da 

calamidade pública. 

(...)  

23.17. É importante frisar que, embora a regra geral seja a de que as 

despesas devam ser empenhadas, liquidadas e pagas no mesmo 

exercício, continuam válidas as exceções a esse regramento, como o 

regime de restos a pagar. 

23.18. As despesas empenhadas em um exercício podem ser 

liquidadas e pagas em outro exercício, por meio da inscrição em restos 

a pagar, consoante o art. 36 da Lei 4.320/1964. 

23.24. Por outro lado, embora considere que são previstos 

mecanismos para assegurar a continuidade de projetos que D
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ultrapassam o exercício, bem como decorrentes de convênios e 

contratos de repasse assinados próximos ao final do ano, vejo que a 

atipicidade do ano em curso, em razão da pandemia de Covid-19, pode 

autorizar o empenho de despesas para a parcela do exercício em curso 

e para as parcelas que serão executadas até 31/12/2021, mediante 

inscrição em restos a pagar, na mesma linha que adotei no tópico 

anterior. 

(...) 

24. Solicitação do Tesouro Nacional a respeito do item a.4 da proposta 

de recomendação da Semag objeto das oitivas. 

24.1. Sobre esse ponto, a Secretaria do Tesouro Nacional junta a Nota 

Técnica 24/2020- PO/SE/MS do Ministério da Saúde com a 

preocupação de que o item a.4 da proposta de recomendação da 

Semag objeto das oitivas possa gerar a obrigação de devolução de 

recursos passados fundo a fundo a estados e municípios para 

enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

24.2. Na conclusão da referida nota, a situação é assim sintetizada: 

(...) 3.3. Da perspectiva das normas de execução orçamentária e 

financeira, entende-se ser viável considerar que a entrega dos recursos 

do FNS aos fundos de saúde locais por meio de transferências 

regulares e automáticas (fundo a fundo) e das por obrigatórias, com 

empenho, liquidação e pagamento da despesa pelo Ministério da 

Saúde ainda no exercício de 2020, caracteriza pleno atendimento dos 

requisitos previstos na EC no 106/2020, desde que observada a 

finalidade de enfrentamento da pandemia. Portanto, tais recursos 

transferidos pelo FNS em 2020 poderiam ser aplicados por estados, 

municípios e Distrito Federal em 2021, sem confrontar o “Orçamento 

de Guerra”. 

24.3. Reputo que o Ministério da Saúde e a Secretaria do Tesouro 

Nacional têm razão quando defendem que os recursos 

repassados a estados e municípios fundo a fundo para 

enfrentamento da pandemia, ainda que não sejam empenhados, 

liquidados e pagos em 2020, não precisam ser devolvidos aos 

cofres da União. (grifo próprio) 
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24.4. As regras de empenho e execução de despesas atinentes a 

essas transferências automáticas não se confundem com as regras de 

transferências voluntárias realizadas por meio de convênios, contratos 

ou outros instrumentos congêneres.  

24.5. No caso da transferência fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, 

o empenho, a liquidação e o pagamento da União já ocorre com a 

transferência dos valores aos entes subnacionais.  

24.6 A eventual necessidade de devolução desses recursos não 

estaria fundada em condição temporal, mas na situação de não 

aplicação dos valores na finalidade prevista. 

24.7 Por fim, entendo que, de fato, haverá prejuízo à saúde pública 

caso os recursos já transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde aos 

entes subnacionais para enfrentamento da Covid-19 tenham de ser 

devolvidos em 2021.” 

 

Assim, para os contratos firmados sob a regência da Lei nº 

13.979/20 continuarão sendo aplicáveis as regras que lhe são peculiares. No entanto, 

após a perda da vigência do normativo legal, não poderá mais haver prorrogações ou 

aditamentos com base no rito especial por ele previsto. Isso implica dizer que os 

contratos continuarão a produzir efeitos, mesmo após a expiração da norma, porém, 

respeitado o prazo pactuado, ficando vedadas, após esse período, prorrogações de 

prazo, aditamentos ou repactuações com base nas regras especiais trazidas pela Lei nº 

13.979/20. 

Tal afirmativa conduz às conclusões acima referidas quanto ao 

empenho de valores realizados em 2020 e ainda não liquidados, não havendo óbice, 

portanto, que venham a ser utilizados no primeiro semestre de 2021.  

Na mesma linha de raciocínio, a Nota Técnica nº 

0003/202/CNMLC/AGU, ao tratar das questões envolvendo direito intertemporal e a 

legislação específica do denominado “rito COVID”, visando o enfrentamento da 

pandemia, defende o seguinte entendimento: 
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5. O regime de direito intertemporal instituído pela MPV, previsto 

principalmente no art. 8º, mas também replicado nos arts. 4º, §º1 e 4º-

H é relativamente simples: a lei vigora enquanto não há o advento da 

condição prevista no dispositivo (à época o "estado de emergência de 

saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de 2019"). Presente a condição resolutiva, a lei deixa de vigorar, 

ressalvados os contratos firmados até o final dos respectivos prazos, 

sem a possibilidade de novas prorrogações. 

[...] 

7. Desse modo, a lei deixará de vigorar quando cessar a vigência 

do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, sendo o 

último dia 31 de dezembro de 2020. Deixando de vigorar aludido 

decreto, a Lei nº 13.979/20 deixaria de ser aplicável, "respeitados 

os prazos pactuados", sem possibilidade de prorrogação. Quanto 

à vigência e prorrogabilidade contratual, é a mesma lógica trazida na 

conclusão "l)" do Parecer n. 00002/2020/CNMLC/CGU/AGU, mudando 

apenas a condição resolutiva da cessação do estado de emergência 

de saúde pública de caráter internacional para a do Decreto Legislativo 

nº 6, de 2020. 

 

8. A segunda mudança, entretanto, é mais sutil. É que o art. 4º, §1º, da 

Lei nº 13.979/20 não foi alterado nem pela MP 926/2020, nem pela 

respectiva lei de conversão. E tal dispositivo, como já visto, estabelece 

a temporariedade da dispensa de licitação tomando como parâmetro 

ainda a presença da "emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus". Desse modo, se tal estado 

cessar, aplica-se tal §1º a impedir novas dispensas de licitação, 

remanescendo o resto da lei plenamente aplicável. Mas, se o estado 

de calamidade do Decreto Legislativo nº 6/2020 se encerrar, então toda 

a lei deixará de vigorar, incluindo o art. 4º, §1º, impedindo também a 

dispensa de licitação. 

 

9. Portanto, para a dispensa ocorre uma situação de dupla 

temporariedade: 
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1. Se cessar a Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, seja por declaração da OMS, seja por ato do 

Ministro da Saúde, nos termos do art. 1º, §§2º e 3º, da Lei 

13.979/20, o art. 4º, §1º aplica-se, e apenas a dispensa de 

licitação do art. 4º, caput, deixa de ser possível. O restante da 

Lei permanece em vigor e produzindo plenos efeitos; 

 

2. Se cessar o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que 

reconhece o Estado de Calamidade Pública, previsto para 

ocorrer a partir do dia 1º de janeiro de 2021 (portanto tendo como 

último dia de produção de efeitos o dia 31/12/2020), toda a Lei 

nº 13.979/20 deixa de vigorar, resguardados apenas os 

contratos já firmados, até o final dos respectivos prazos, sem a 

possibilidade de prorrogação. 

 

10. Por fim, ainda quanto a essa alteração, é necessário fazer uma 

última observação. A mudança diz respeito às regras de 

temporariedade da lei e de seus dispositivos, não havendo modificação 

da hipótese de incidência da dispensa do art. 4º ou do pregão do art. 

4º-G. Melhor dizendo, para uso de tais instrumentos, com os benefícios 

previstos na lei, remanesce sendo necessária a demonstração da 

relação entre a contratação e o "enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional". 

Especificamente, sobre a utilização da Ata de Registro de preços 

após a vigência da Lei nº 13.979/20 expirar, consigna que: 

7. Encerrada a vigência da Lei nº 13.979/20, não mais será possível 

o uso da Ata de Registro de Preços para a celebração de novos 

contratos fundados na referida lei. Não se trata propriamente de 

perda do fundamento jurídico da Ata de Registro de Preços, mas de 

sua utilidade prática, pois embora ela seja fundada estritamente no 

Decreto nº 7.892/13 e na Lei nº 8.666/93 como regra geral, como os 

contratos são fundados na Lei nº 13.979/20, a Ata não será mais apta 

ao seu fim de gerar mais contratos e, sem qualquer utilidade, deve, da 

mesma forma, ser objeto de cancelamento, modificando-se, apenas o 
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fundamento. Desse modo, a orientação dada no Parecer n. 

00008/2020/CNMLC/CGU/AGU remanesce válida. 

Do aludido Parecer nº 00008/2020/CNMLC/CGU/AGU, mostra-

se pertinente colacionar o que segue: 

[...] 

58. A Lei nº 13.979/2020 não apresentou de forma expressa qualquer 

inovação quanto ao prazo de validade da ata de registro de preços, 

arrastando, por conseguinte, as disposições constantes do art. 15, §3º, 

III da Lei nº 8.666/93. Cite-se:  

 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

[...]  

§ 3 º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 

atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes 

condições:  

[...] 

 III - validade do registro não superior a um ano. 

 

Dessa forma, a validade da ata de registro de preços, no âmbito da Lei 

nº 13.979/2020, não poderá ser superior a 12 (doze) meses, aplicando 

o entendimento já consolidado no âmbito das contratações por meio 

do SRP. Cite-se:  

 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA N. 19, DE 1º DE ABRIL DE 2011  

“O prazo de validade da ata de registro de preços é de no máximo um 

ano, nos termos do art. 15, §3º, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993, razão 

pela qual eventual prorrogação da sua vigência, com fundamento no 

art. 12, caput, do Decreto nº 7.892, de 2013, somente será admitida 

até o referido limite e desde que devidamente justificada, mediante 

autorização da autoridade superior e que a proposta continue se 

mostrando mais vantajosa.” (NR)  

 

60. Registre-se que é plenamente possível o estabelecimento de prazo 

inicial inferior a um ano, com possibilidade de prorrogação, em especial 
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quando a flutuação de preços no mercado, quanto ao objeto em 

questão, exigir tal medida. Nessa senda, a estipulação do prazo de 

validade da ata deverá ser ponderada pelo gestor, ante as 

peculiaridades que envolvem a contratação.  

 

61. Outro ponto que merece destaque quando se trata da validade da 

ata de registro de preços é a sua leitura à luz da temporalidade 

que reveste as disposições da Lei nº 13.979/2020. Considerando 

que a norma em comento é do tipo excepcional, caso a situação 

de emergência em saúde pública cesse, as atas de registro de 

preços em vigor deverão ser, por óbvio, canceladas, seguindo a 

sistemática fixada no artigo 8º: 

 

[...] 

 

62. Anote-se que o aludido dispositivo não imprimiu qualquer 

ressalva em relação à ata de registro de preços em vigor quando 

do término do estado de emergência de saúde internacional. Isso 

foi feito tão somente em relação aos contratos celebrados, razão 

pela qual entende-se que a intenção do comando legal foi dar 

continuidade excepcional aos contratos em vigor por meio 

extensão de sua duração em prol da preservação à vida, ponto 

central das alterações promovidas nas contratações públicas em 

testilha.  

 

63. Outra observação que merece ser pontuada diz respeito à 

existência de eventual interface entre o prazo de vigência dos contratos 

e o prazo da ata de registro de preços. Trata-se de argumento de que 

as contratações realizadas com fundamento na ata de registro de 

preços somente permanecerão válidas dentro do prazo de validade 

deste instrumento. 

 

64. Sobre isso, pode-se afirmar que a vigência dos aludidos 

contratos poderá ir além da vigência da ata de registro de preços 

respectiva, ante a dissociação doutrinariamente reconhecida 

entre o prazo de execução contratual e a vigência da ata. Citem-se:  
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"As contratações realizadas com fundamento numa Ata de 

Registro de Preços só têm validade se realizadas dentro do 

prazo de validade desse instrumento; no entanto, a execução do 

contrato pode ocorrer após o término desse prazo, sendo 

importante, nesse caso, que o documento contratual, ou seu 

substitutivo, tenha sido celebrado ou emitido ainda dentro desse 

lapso temporal." (In: BITTENCOURT, Sidney. Licitação de 

registro de preços. Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 2003, pp. 

88-89)  

 

"As compras por intermédio de ata de registro de preços só são 

legítimas se realizadas no prazo de validade do registro, embora 

possa haver casos em que a aquisição se efetue durante esse 

prazo e a entrega do objeto venha a ser feita após o respectivo 

término." (In: GOULART, Eliana Leão. O sistema de registro de 

preços: uma revolução nas licitações. 2ª ed. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2001. p. 67) 

 

65. Dessa forma, não há que se falar em associação da vigência 

da ata e do contrato, ou seja, os contratos firmados com 

embasamento em ata de registro de preços terão sua vigência 

regulada pelo artigo 4º-H c/c artigo 8º da Lei nº 13.979/2020, 

podendo ser prorrogados de maneira independente da vigência 

das respectivas atas. Não se cogita nenhuma impropriedade no 

entendimento, uma vez que é da natureza jurídica da ata subsidiar, 

durante a sua vigência, quantos contratos se façam necessários, 

que por sua vez têm prazo de duração próprio, ou seja, dissociado 

da ata.(grifei) 

Nessa toada, com relação às atas de registro de preços, se 

depreende que possuem sua validade vinculada à vigência da Lei Federal nº 13.979/20 

e, assim, deverão ser canceladas.  

No entanto, havendo a desvinculação do contrato que foi firmado 

com fundamento em ata de registro de preço, importante consignar que esse poderá ter 
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sua duração mantida, mesmo após o respectivo cancelamento da ata, porém, nos 

estritos termos do art. 4º-H da Lei nº 13.979/20.  

Sendo assim, apesar de poderem ter duração para além das 

atas de registro de preços que os originou, tais contratos não poderão mais ser objeto 

de prorrogação com fulcro na Lei nº 13.979/20. 

No ensejo, insta registrar, muito embora não seja objeto 

específico da presente consulta, que as dispensas de licitação visando o atendimento 

de emergências decorrentes do enfrentamento da pandemia não poderão mais ocorrer 

com base no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, devendo observar a regra contida 

no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 

Porém, deve-se consignar que, tratando-se de procedimento 

que objetive a aquisição de insumos arrolados na Medida Provisória nº 1.026. de 

06/01/201, poderá a Administração se valer do rito diferenciado e excepcional por ela 

trazido, o qual replica diversos dispositivos da Lei nº 13.979/20, desde que com a 

finalidade vinculada à campanha de vacinação contra o COVID. 

Com efeito, a Medida Provisória nº 1.026, de 06/01/2021, dispõe 

sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços 

de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária 

e treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 

 

Importante transcrever os seguintes dispositivos: 

 

Art. 2º Fica a administração pública direta e indireta autorizada a 

celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres, com dispensa 

de licitação, para: 

I - a aquisição de vacinas e de insumos destinados a vacinação 

contra a covid-19, inclusive antes do registro sanitário ou da 

autorização temporária de uso emergencial; e 

II - a contratação de bens e serviços de logística, tecnologia da 

informação e comunicação, comunicação social e publicitária, 

D
oc

um
en

to
 A

ss
in

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 

22 
 

treinamentos e outros bens e serviços necessários a 

implementação da vacinação contra a covid-19. 

§ 1º A dispensa da realização de licitação para a celebração de 

contratos ou de instrumentos congêneres de que trata o caput não 

afasta a necessidade de processo administrativo que contenha os 

elementos técnicos referentes à escolha da opção de contratação e à 

justificativa do preço. 

2º Será conferida transparência ativa a todas as aquisições ou 

contratações realizadas nos termos do disposto nesta Medida 

Provisória, no prazo de cinco dias úteis, contado da data da realização 

do ato, em sítio eletrônico oficial na internet, observados, no que 

couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, no qual serão divulgados: 

I - o nome do contratado e o número de sua inscrição junto à Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou 

identificador congênere no caso de empresa estrangeira que não 

funcione no País; 

II - o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou 

contratação; 

III - o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do 

contrato; 

IV - a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o 

local de entrega ou de prestação do serviço; 

V - o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes 

pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; 

VI - as informações sobre eventuais aditivos contratuais; 

VII - a quantidade entregue ou prestada em cada ente federativo 

durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços; 

e 

VIII - as atas de registros de preços das quais a contratação se origine, 

se houver. 
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§ 3º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver um único 

fornecedor do bem ou prestador do serviço de que trata esta Medida 

Provisória, será permitida a sua contratação, independentemente da 

existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar 

com o Poder Público. 

§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º, é obrigatória a prestação de 

garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que não poderá exceder dez por cento do valor do 

contrato. 

§ 5º Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o caput, 

quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão 

ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços 

previsto no inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 6º Nas situações abrangidas pelo § 5º, o ente federativo poderá 

aplicar o regulamento federal relativo ao sistema de registro de preços, 

caso não tenha editado regulamento próprio. 

§ 7º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo 

de dois a oito dias úteis, contado da data de divulgação da intenção de 

registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem 

interesse em participar do sistema de registro de preços realizado nos 

termos do disposto nos § 5º e § 6º. 

§ 8º Nas contratações realizadas a partir de trinta dias da assinatura 

da ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita, para 

verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os 

praticados no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública direta e indireta. 

 

Desse modo, a recente Medida Provisória nº 1.026/21 possui 

regras específicas para a campanha de vacinação, não podendo ser utilizada para 

outras situações emergenciais, muito embora, eventualmente, venham a guardar 

relação com o enfrentamento de pandemia. 
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Diante do exposto, conclui-se que:  

a) A Lei Federal nº 13.979/20, que dispôs sobre medidas para 

enfrentamento de emergência em saúde pública internacional causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19), possuía, conforme previsto no art. 8º, vigência vinculada ao 

Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, o qual, por previsão expressa, deixou 

de produzir efeitos após o dia 31/12/2020. 

 

b) A decisão cautelar proferida no bojo da ADI 6625 do 

Distrito Federal deu interpretação conforme à Constituição Federal para os arts. 3°, 3°-

A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, 

incisos e alíneas. Consequentemente, os demais dispositivos legais deixaram de 

produzir efeitos a partir do dia 31/12/2020. 

 

c) As atas de registro de preços, por possuírem validade 

vinculada à Lei nº 13.979/20, deverão ser objeto de cancelamento, pois, muito embora 

tenham procedimento fundamentado na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/13 e no 

Decreto Estadual nº 53.173/16, como regra geral, perderão a utilidade prática de gerar 

contratos com base em tal legislação específica. 

 

d) O art. 4º-H da Lei 13.979/20 permite que os contratos 

firmados sob a sua égide venham a ter a duração para além da sua vigência, respeitados 

os pactos pactuados. No entanto, após a revogação da lei, não será mais possível a 

prorrogação de prazo contratual ou a realização de eventual aditivo com base no 

referido diploma legal. 

 

e) Os procedimentos de pregão eletrônico em andamento, 

para os quais houve a publicação de edital até 31/12/2020, poderão manter os prazos 

reduzidos previstos pela Lei nº 13.979/20.  

 

f) Após 31/12/2020, as dispensas de licitação, visando 

atender emergências decorrentes do enfrentamento da pandemia não poderão mais 

possuir como fundamento o art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, devendo observar 

a regra contida no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 
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g) É possível a realização de empenhos com a utilização de 

recursos específicos para ações de COVID-19 realizadas dentro do ano de 2020, 

mesmo que venham a ser entregues e liquidadas no primeiro semestre de 2021, 

conforme assentado pelo Tribunal de Contas da União. 

 

h) A Medida Provisória nº 1.026, de 06 de janeiro de 2021, 

dispõe sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e 

serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e 

publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Assim, muito embora 

replicados dispositivos constantes da Lei nº 13.979/20, as exceções trazidas pelo 

normativo deverão guardar vinculação estrita com a campanha de vacinação contra o 

COVID. 

 

Por fim, tendo em vista que esta orientação poderá impactar em 

contratos firmados por diversas Secretarias de Estado, sugere-se ampla divulgação do 

presente Parecer, com remessa de cópia à CAJAPDI.  

 

Ademais, cumpre registrar que a presente manifestação possui 

natureza estritamente jurídica, não tendo o condão de chancelar opções técnicas 

adotadas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade. 

 

É o Parecer. 

Porto Alegre, 14 de janeiro de 2021. 

 

Fernanda Foernges Mentz 

Procuradora do Estado 

Ref. PROA nº 21/1300-0000007-0 
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Processo nº 21/1300-0000007-0 

 

 

 

Analisada a proposta de PARECER da CONSULTORIA-

GERAL/PROCURADORIA DO DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL, de 

autoria da Procuradora do Estado FERNANDA FOERNGES MENTZ, opino 

pela aprovação de suas conclusões.  

 

À consideração do Procurador-Geral do Estado. 

 

 

 

 

VICTOR HERZER DA SILVA, 

Procurador-Geral Adjunto  

para Assuntos Jurídicos. 
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Processo nº 21/1300-0000007-0 

 

PARECER JURÍDICO 

  

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas 

atribuições, aprova o PARECER da CONSULTORIA-

GERAL/PROCURADORIA DO DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL, 

de autoria da Procuradora do Estado FERNANDA FOERNGES MENTZ, 

cujas conclusões adota para orientar a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

ESTADUAL.  

 

Dê-se ciência do presente Parecer às Secretarias de Estado, às 

entidades da Administração Pública Estadual Indireta, bem como ao 

Tribunal de Contas do Estado.  

 

Após, restitua-se à Procuradoria Setorial junto à Subsecretaria da 

Administração Central de Licitações. 

 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, em Porto Alegre. 

 

 

 

 

EDUARDO CUNHA DA COSTA, 

Procurador-Geral do Estado. 
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