
ORIENTAÇÃO NORMATIVA 
contida  Ofício Circular n°. 04/2020 – GAB/SECONT de 20/05/2020 

 
Orientação aos Controles Internos sobre a observância dos incisos XII, XIV e XVII do 
artigo 78 e o § 2º do artigo 79 em face do estado de calamidade pública provocada pela 
pandemia do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19). 
 

A Secretaria Municipal de Controle Integridade e Transparência – SECONT, 
observando sua missão institucional, bem como exercendo a supervisão técnica dos 
núcleos de Controle Interno, na qualidade de órgão central do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Municipal, vem por meio desta, orientar sobre a observância dos 
incisos XII, XIV e XVII do artigo 78 e o § 2º do artigo 79 em face do estado de calamidade 
pública provocada pela pandemia do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19). 

 
A presente instrução foi desenvolvida através do levantamento de manifestações 

realizadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Marçal Justen 
Filho que publicou artigo ”Efeitos Jurídicos da Crise sobre as Contratações 
Administrativas” e através do e-book “Perguntas e Respostas Fórum On-Line 
IMPACTO DA COVID – 19 NAS CONTRATAÇÕES PÚLICAS”, coordenado pela 
professora Tatiana Camarão. 

 
O mundo encontra-se em um período absolutamente extraordinário, sem qualquer 

precedente e que demanda a adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento e 
contenção da pandemia. 

 
Como bem disposto na Nota Técnica nº 02/2020/TCMPA a crise atualmente 

enfrentada por todos não possui precedentes, não havendo que se falar em 
“especialistas” que possam, neste primeiro momento, estabelecer todo um planejamento 
de ações a serem seguidos, visto que estaremos aprendendo a lidar com os problemas, 
de maneira unida e conjunta. 

 
Consignamos que a base de todas as análises e tomadas de decisão devem se 

pautar pelos princípios do contrato administrativo entre outros os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como seguir os parâmetros 
constitucionais da proporcionalidade, finalidade e razoabilidade, sob pena de possível 
imputação de responsabilidades. 

 
Retiramos das manifestações os temas referentes aos incisos XII, XIV e XVII do 

artigo 78 e o § 2º do artigo 79 seguindo anexo a integra dos documentos. 
 
O artigo 78 disciplina sobre os motivos que constituem motivo para rescisão do 

contrato, o inciso XII disciplina que razões de interesse público, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o contrato. 

 
O inciso XIV do artigo 78 disciplina sobre a suspensão de sua execução, por 

ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 dias (cento e vinte) dias, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo independentemente do pagamento 



obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilização e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que sejam 
normalizadas a situação. 

 
O inciso XVII do artigo 78 disciplina que a ocorrência de caso furtuito ou de força 

maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
 
O § 2º do artigo 79 dispõe que quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII 

a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolução de 
garantia; pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e 
pagamento do custo da desmobilização. 

 
Nota Técnica nº 002/2020/TCMPA 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará publicou a Instrução 

Normativa nº 02/2020 em 27 de março de 2020, com a Nota Técnica nº 02/2020/TCM – 
Pa., o capítulo V disciplina sobre as repercussões junto aos contratos vigentes nos 
seguintes termos: 

 
“(...) Outro ponto que merece destaque está aportado nas consequências do estado de 
calamidade, junto aos contratos vigentes, ao que se sobressaem as previsões contidas 
no art. 78, incisos XIV e XV, da Lei Federal n.º 8.666/93, n verbis: 
 
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; No mesmo sentido, não se pode 
ignorar as possibilidades que deverão ser avaliadas pelos gestores municipais, de acordo 
com a realidade, necessidade e possibilidade de cada ente, destacadamente quanto à 
alteração dos contratos vigentes, conforme se aferem junto aos artigos 65, da Lei Federal 
n.º 8.666/93, in verbis: 
 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 
I - unilateralmente pela Administração: 
 



a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 
 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 
 
§1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 
os seus acréscimos. 
 
§2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 
parágrafo anterior, salvo: 
 
I - (VETADO); 
 
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
 
§3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou 
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no § 1 o deste artigo. 
 
§4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido 
os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, 
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados. 



§5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
§6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
 
§7º. (VETADO) 
 
§8º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 
 
Ressaltamos, contudo, como bem destaca o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul, “que não há como ser feita análise jurídica geral sobre a presença dos 
pressupostos para a recomposição da equação econômico-financeira do contrato 
administrativo”, ao que incluímos, ainda, quanto à suspensão e/ou rescisão dos 
mesmos, “o que deverá ser feito pela Administração em cada contrato específico”, sem 
deixar de considerar as diversas perspectivas envolvidas, notadamente quanto à 
dignidade e manutenção dos colaboradores e as necessidades do próprio ente municipal. 
Neste sentido, recomendamos a análise do material elaborado pelo citado TCE-RS, em 
conjunto com a FAMURS, bem como o Parecer nº. 00310/2020/CONJUR-
MEC/CGU/AGU, da Advocacia-Geral de União (...)” 
 

Efeitos Jurídicos da Crise sobre as Contratações Administrativas – Marçal 
Justen Filho. 

 
Marçal Justen Filho, Mestre e Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP, 

publicou artigo ”Efeitos Jurídicos da Crise sobre as Contratações 
Administrativas” entre os pontos analisados pelo doutrinador temos “Contratos 
Administrativos em execução: caso fortuito ou de força maior” onde se manifesta 
sobre os contratos em andamentos nos seguintes termos: 

 
(...) Nesse contexto, os efeitos diretos e indiretos da pandemia podem configurar caso 
fortuito ou de força maior, conduzindo à alteração das condições contratuais originais 
ou a própria extinção dos contratos. 
 
A natureza extraordinária do evento: 
 
A excepcionalidade da ocorrência e a gravidade de seus efeitos impedem a invocação de 
argumentos relacionados à “ordinariedade” do risco. Ou seja, não há cabimento em 
afirmar que o surgimento de um vírus com efeitos nocivos relevantes, e a sua difusão na 
sociedade são eventos “possíveis” – razão pela qual caberia ao particular arcar com os 
efeitos nocivos decorrentes. 
 



Evidentemente, a ordinariedade do risco não se reduz à possibilidade da ocorrência de 
um evento danoso. O aspecto fundamental reside na dimensão rotineira de ocorrências, 
o que permite a adoção de providências para impedir a sua consumação ou neutralizar 
os seus efeitos negativos. 
 
Relação de Causalidade: 
 
É indispensável evidenciar a relação de causalidade entre a pandemia e a 
impossibilidade ou maior onerosidade quanto à execução do contrato. 
 
Contratos Administrativos em execução: Fato do Príncipe: 
 
 A impossibilidade ou dificuldade diferenciada quanto à execução do contrato pode 
decorrer também das medidas de cunho geral adotadas pelo Poder Público. 
 
As medidas de poder de polícia: 
 
O tema se relaciona basicamente com providencias relacionadas ao poder de polícia. 
Assim, por exemplo, pode vir a ocorrer a limitação e até mesmo a vedação ao ingresso 
ou saída de pessoas do território nacional ou de sua circulação pelas vias públicas. Essas 
providências podem traduzir uma determinação estatal proibindo condutas diretas ou 
indiretas necessárias à execução do contrato. 
 
A insuficiência do argumento do “interesse público”: 
 
A adoção dessas providências fundar-se-á necessariamente na preservação do interesse 
coletivo. A existência do interesse público assegure validade a decisões restritivas 
editadas pelo Poder Público. 
 
Daí não se segue a inaplicabilidade dos mecanismos de tutela ao particular afetado de 
modo acentuado por tais providencias. A figura do fato do príncipe relaciona-se 
precisamente a essas hipóteses, em que uma medida de natureza geral, adotada para 
melhor realizar o interesse público, afeta de modo muito oneroso um certo particular. 
Por exemplo, a vedação pelo Estado a certas condutas, gerando impossibilidade ou 
onerosidade diferenciada quanto à execução do contrato, afasta a configuração do 
inadimplemento do particular. 
 
Os reflexos econômicos sobre as contratações: 
 
Dentre os diversos efeitos econômicos verificados, alguns afetam os contratos em curso 
de execução, pactuados entre a Administração e terceiros. Há uma pluralidade de 
questões que podem ser referidas. 
 
Assim, cabe aludir à escassez de insumos, em virtude da paralisação da atividade de 
fornecedores (nacionais e estrangeiros). Isso tanto pode resultar na impossibilidade de 
execução da prestação da prestação em vista da indisponibilidade absoluta dos insumos 
como na elevação significativa dos preços. 
 



Outra questão se relaciona à redução da força de trabalho disponível, em virtude da 
necessidade de estada em domicílio ou, mesmo, pela difusão da doença. O tema 
compreende inclusive custos adicionais, relacionados à crise. 
 
Assim, por exemplo, deve-se tomar em vista a decisão empresarial de dispensar a 
presença física dos seus empregados, com a manutenção do pagamento da remuneração 
devida. Em muitos casos, essa medida é adotada de modo voluntário. Mas acarreta 
alteração dos custos para execução da prestação. 
 
Um outro aspecto significa envolve a variação cambial. Entre os efeitos mais 
significativos da crise, encontra-se a desvalorização da moeda nacional, em 
porcentagens muito relevantes. Todas as contratações envolvendo custos em moeda 
estrangeira foram significativamente impactadas. A execução da prestação a cargo do 
particular tornou-se muito mais onerosa do que o esperado e do que podia ser previsto. 
 
A dificuldade no enquadramento teórico 
 
Rigorosamente, todas essas ocorrências poderiam ser reputadas como abrangidos no 
âmbito do caso fortuito ou força maior, quando não estivessem presentes os pressupostos 
do fato do príncipe. 
 
No entanto, alguém poderia contrapor que as variações de custos para o particular 
contratado não se submetem de modo preciso no conceito de caso fortuito ou força maior. 
Segundo esse enfoque, existiria uma questão de natureza econômica, relacionada com os 
preços e circunstâncias do mercado. 
 
Se esse for o entendimento prevalente, ter-se-á de admitir a configuração dos requisitos 
da teoria da imprevisão. 
 
A Aplicação da Teoria da Imprevisão 
 

A ocorrência da pandemia não era possível, tal como também era inviável antever 
a dimensão dos reflexos econômicos que seriam produzidos. As contratações em curso 
de execução contemplaram as condições de mercado então vigentes e as circunstâncias 
normais e ordinárias inerentes à atividade. 

 
Nenhum particular formulou proposta contemplando remuneração para os custos 

econômicos desencadeados pela crise. 
 
Assim, a paralisação da atividade de fornecedores (no exterior e no próprio 

Brasil) e a desvalorização relevante da moeda nacional são eventos extraordinários, cuja 
consumação é um efeito indireto da pandemia. 

 
Não apenas a ocorrência da pandemia era um evento insuscetível de previdência. 

Também o eram todas as implicações econômicas dela decorrentes, que estão a produzir 
tanto uma crise de oferta como de demanda. 

 
Contratos ou extinção do contrato: providências cabíveis 
 



As contratações em execução exigem avaliação por parte da Administração para adoção 
de providencias apropriadas. 
 
A suspenção ou extinção do contrato 
 
A Administração dispõe do poder-dever de adotar medidas específicas, previstas na 
legislação própria, em vista das circunstâncias verificadas. 
 
Se a Administração identificar a ausência de condições econômicas para o pagamento 
devido ao particular, incumbe-lhe determinar a suspensão temporária da execução 
contratual. 
 
Mas também poderá ser adotada a extinção de vínculo contratual por razões de 
conveniência, o que deverá ser devidamente fundamentado. Essa solução precisa ser 
adotada de imediato, especialmente nos casos em que as circunstancias (tal como a 
variação cambial significativa) tornem inconveniente a continuidade da execução do 
contrato. 
 
A Administração deve avaliar todos os impactos gerados e deliberar formalmente sobre 
manter, paralisar ou extinguir as contratações em curso. Não é admissível que a 
Administração seja omissa, recebe a prestação e remete a discussão sobre os efeitos da 
pandemia para o futuro. 
 
O reequilíbrio ou a extinção do contrato por razões alheias à vontade. 
 
A configuração de caso fortuito ou de força maior, de fato do príncipe ou dos 
pressupostos de teoria da imprevisão imporá a extinção do contrato ou a adoção de 
providências para modificar as suas condições, com a recomposição de sua equação 
econômico-financeira. 
 
Os fundamentos jurídicos aplicáveis são distintos para contratações com pessoas 
integrante da Administração Pública titular  de personalidade jurídica de direito público 
(lei 8.666) ou com sociedade estatal empresaria (Lei 13.303) (...) Em caso de modificação 
do contrato, caberá aplicar o art. 65, inc. II, “d”, da Lei 8.666 ou art. 81, inc. VI, da Lei 
13.303.(...) a extinção será cabível nos termos do artigo 78, incs. XII a XVII, da Lei 8.666 
ou do art. 478 do Código Civil (onerosidade excessiva). 
 
Adequação das práticas de fiscalização e recebimento do objeto. 
 
Havendo a manutenção do contrato (ainda que com modificações), caberá à 
Administração avaliar a adequação das práticas previstas para fiscalização e 
recebimento do objeto. A questão poderá resultar até mesmo da vedação ao 
deslocamento do agente público para regiões ou áreas propicias ao contágio. 
 
 

Perguntas e Respostas Fórum On-Line IMPACTO DA COVID – 19 NAS 
CONTRATAÇÕES PÚLICAS. 

 



Consignamos, também, que a Editora Fórum tentando acertar no enfrentamento 
do impacto da pandemia de COVID-19 editou um e-book, coordenado pela professora 
Tatiana Camarão. 

 
Selecionamos as perguntas e respostas ligadas ao tema proposto, vejamos: 
 
(...) I - Que aspectos do contrato administrativo podem vir ou já estão sendo 

afetados? 
 
R = Entre outros aspectos do contrato administrativo, os seguintes poderão ser 

afetados pela pandemia de COVID-19, independentemente de terem sido celebrados sob 
a égide da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 13.979/1920: 

 
a) Impossibilidade de entregar o bem ou insumo acordado; 
 
b) Impossibilidade de cumprir prazos de execução e entrega; 
 
c) Impossibilidade de continuar prestando o serviço ou executando a obra; 
 
d) Perda da regularidade fiscal; 
 
e) Queda dos níveis de qualidade do serviço; 
 
f) Impossibilidade de cumprir com as imposições administrativas para acréscimos 
quantitativos. 
 

A solução será, muitas vezes, casuística, considerando as peculiaridades da 
situação concreta. Significa dizer que a caracterização do descumprimento do contrato 
e o enquadramento em infrações para o fim de aplicação de sanções deverão sofrer uma 
análise diferenciada, voltada não apenas à aplicação objetiva das normas legais e 
contratuais, mas também à identificação de uma solução especialmente aderente ao 
momento atual. 

 
II – Poderá o município suspender um contrato por até 120 dias, considerando 

a pandemia?  
 
R= O município já pode suspender independentemente da pandemia, consoante 

se infere por via indireta, do art. 78, XIV da Lei nº 8.666/1993. Como sempre, a decisão 
há de ser justificada. A pergunta não traz a informação sobre a razão para a medida, 
mas imagino que seja relativa a aspectos financeiros. 

 
III - Com relação aos contratos assinados antes da pandemia, pode ser feito um 

pedido de reequilíbrio econômico-financeiro após o recebimento da solicitação de 
fornecimento com base na oscilação de preços oriundos do momento atual? 

 
R = O reequilíbrio econômico-financeiro será cabível, nos termos do art. 65, II, 

“d” da Lei nº 8.666/1993, para restabelecer a relação inicial entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 



impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando risco econômico extraordinário e extracontratual. 

 
A rigor, a pandemia pode ser enquadrada como caso fortuito ou força maior, 

definidos indistintamente pelo art. 393 do Código Civil como sendo “o fato necessário, 
cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir”. Caberá ao contratado comprovar 
que a oscilação de preços foi extraordinária e, por isso, imprevisível, acarretando ônus 
excessivo à execução contratual. 

 
IV - Quando estará caracterizado o descumprimento contratual, com 

possibilidade de aplicação de sanção, e quando não estará? 
 
R = Essa será uma das principais questões a serem enfrentadas pelos gestores, 

uma vez que a situação de pandemia não permite qualquer comparação com condições 
normais de execução. De um lado, teremos bons fornecedores que não conseguirão 
cumprir com suas obrigações, até mesmo por imperícia na condução da crise, e de outro, 
os fornecedores que, de forma contumaz, descumprem com suas obrigações e, ainda, 
aqueles que tentarão beneficiar-se das circunstâncias para se evadir de cumpri-las. De 
todo modo, qualquer situação adversa no contrato passível de ensejar aplicação de 
sanção deverá ser apurada mediante o devido processo administrativo, respeitando-se o 
contraditório e a ampla defesa, momento em que a Administração deverá, valendo-se de 
razoabilidade e proporcionalidade, decidir pelo cabimento ou não da punição. 

 
V - Como fica a questão da atuação do agente público, do medo de agir ou se 

omitir? 
 
R = O medo do controle tem sido objeto de discussões há algum tempo, pois é 

considerado causa direta do chamado “apagão das canetas”, inibindo, pois, a tomada, 
pelos gestores públicos, de decisões necessárias. A Lei nº 13.655/2016, que alterou o 
Decreto nº 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabeleceu 
um novo cenário, do qual merecem destaque as seguintes regras: 

 
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. Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por 
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. 

 
Isso posto, especialmente nas condições de decisão estabelecidas pela pandemia 

de COVID-19, será fundamental ao gestor motivar corretamente suas decisões, 
demonstrando a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face das 
possíveis alternativas (parágrafo único do art. 20 da LINDB), atentando, especialmente, 
para as diretrizes estabelecidas pelos arts. 2º e 3º do Decreto nº 9.830/2019. 

 
VI - Como fica pagamento de contratos de serviços que param junto com o 

fechamento do órgão? 
 



R = Havendo suspensão parcial de atividades administrativas ou deslocamento 
de servidores para o regime de teletrabalho, alguns contratos foram ou serão suspensos 
ou rescindidos, a depender de sua natureza e da perspectiva de sua retomada ao término 
do período de isolamento. A suspensão consensual da execução do contrato em 
decorrência das medidas de isolamento social já foi objeto de análise no Parecer 
Referencial 18/2020/CONJUR/MS/CGU/AGU, da lavra do professor Ronny Charles 
Lopes de Torres, que entendeu pela sua possibilidade. Tendo sido suspensa a execução 
do contrato, não haverá, a rigor, pagamentos. Entretanto, a alternativa escolhida para 
contratos de prestação de serviços em regime de mão de obra dedicada exclusivamente, 
como medida de menor impacto no período inicial da pandemia, foi a suspensão apenas 
das atividades, sem suspensão formal do prazo de execução contratual, possibilitando a 
continuidade dos pagamentos. Nesse sentido foi a recomendação do Parecer nº 
00310/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU. Contudo, as MPV 927 e 936 trouxeram 
mudanças nas relações de trabalho e deverão produzir, em breve, reflexos nos referidos 
contratos administrativos, devendo ser consideradas, então, para a análise de cada caso 
concreto. 

 
VII - Considerando uma obra pública ainda em andamento, como a empresa 

privada deve formalizar os impactos referentes às condições atuais, já que, no cenário 
atual, estão sendo sentidos impactos fortes nos prazos de entrega de insumos, 
impossibilidade de mobilizações de equipes de serviços específicos, entre outros? 

 
R = Havendo possibilidade de dar continuidade à execução, haverá que se avaliar 

os impactos econômico-financeiros concretos da pandemia de COVID-19 no contrato, 
para o fim de reequilíbrio contratual nos termos do art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/1993. 
Cabe ressaltar que, considerando as peculiaridades da pandemia, a revisão poderá ser 
realizada, conforme o caso, até mesmo em contratos com matriz de risco que contemple 
força maior e caso fortuito. Não havendo consenso entre as partes, a recomendação, 
visando evitar a judicialização, é a utilização do instituto da arbitragem, admissível nos 
termos do art. 1º, §1º da Lei nº 9.307/1996, alterada pela Lei nº 13.129/2015. Medidas 
como isolamento, restrições ao transporte e locomoção, suspensão de atividades da 
indústria e do comércio deverão afetar a disponibilidade de materiais e mão de obra 
necessários à cadeia da construção civil, acarretando atrasos e descumprimentos de 
prazos iniciais. Os impactos de tais medidas, como a falta de pessoal, materiais, insumos, 
redução de produtividade, suspensão de atividades etc., devem ser registrados pela 
empresa contratada em diários de obra, atas de reunião e relatórios mensais. São esses 
registros que irão demonstrar perante a Administração Pública contratante a 
impossibilidade de cumprimento do contrato nos termos originais em decorrência da 
pandemia de COVID-19, possibilitando a avaliação do consequente desequilíbrio 
econômico-financeiro (...) 

 
Buscamos através da presente manifestação apresentar a visão da Corte de Contas 

e de doutrinadores acerca dos artigos propostos, dentro de um caráter preventivo e 
pedagógico, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento dentro do alcance 
institucional desta Secretaria Municipal de Controle Integridade e Transparência. 

 
Belém, 20 de maio de 2020. 

 
RUDINEY BENTES WANZELER 
Secretário SECONT, em exercício. 


