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PORTARIA Nº 063/2020 

 

 

O Conselheiro ANTONIO CRISTOVÃO CORREIA DE MESSIAS, Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 15 da 

Lei Complementar Estadual nº 38/93 e inciso II e XIII do art. 13 do Regimento Interno deste Tribunal,  

CONSIDERANDO que a organização Mundial de Saúde- OMS declarou, no dia 11 de março de 

2020, pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto n.º 5.465, de 16 de março de 2020, que dispões sobre medidas 

temporárias a serem adotadas no âmbito do Estado do Acre para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de corrente da doença COVID-19; 

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO CIRCULAR CNPTC N.º 08/2020, de 17 de março de 2020, 

que informa sobre medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito dos Tribunais de Contas; 

CONSIDERANDO que, as situações de calamidade pública demandam do gestor público ações 

rápidas e eficazes que a Lei nº 8.666/1993 expõe dispositivo que faculta ao gestor, nessas situações, a 

contratação direta de bens e serviços sem a necessidade prévia licitação (artigo 24, inciso IV);  

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre os 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Emitir a Nota Técnica 01/2020 TCE/AC, "Orientações ao governo do estado e 

municípios quanto as ações destinadas ao enfrentamento emergencial da grave crise provocada pelo 

coronavírus, causador da Covid-19”, na forma estabelecida em anexo desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se; Publique-se; Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

 

Rio Branco-AC, 30 de março de 2020. 

 

 

Cons. ANTONIO CRISTOVÃO CORREIA DE MESSIAS 

Presidente do TCE/ACRE 
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Nota Técnica 01/2020 TCE/AC 

 

ORIENTAÇÕES AO GOVERNO DO ESTADO E MUNICÍPIOS 
QUANTO AS AÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO 
EMERGENCIAL DA GRAVE CRISE PROVOCADA PELO 
CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19. 

 

 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, no dia 11 de março de 2020, 

pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando que o art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, disciplina os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; 

Considerando que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, admite a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações com ressalvas em casos especificados na legislação; 

Considerando que, as situações de calamidade pública demandam do gestor público ações rápidas 

e eficazes que a Lei nº 8.666/1993 expõe dispositivo que faculta ao gestor, nessas situações, a 

contratação direta de bens e serviços sem a necessidade prévia licitação (artigo 24, inciso IV); 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019 (COVID-19); 

Considerando a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

Considerando o Decreto Estadual nº 5.465, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado do Acre, para enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente da doença COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2; 

Considerando que o art. 65 da LRF exige ao Estado e aos Municípios como condição para 

excepcionar certas regras fiscais, o reconhecimento do estado de calamidade pública pela 

Assembleia Legislativa; 

Considerando que a emergência pode ser caracterizada por situação decorrente de fatos 

imprevisíveis que exigem imediata providência, sob pena de potenciais prejuízos para o cidadão 

(como, por exemplo, falta de medicamentos na rede pública) e que a calamidade pública advém de 

fatos provocados por desastres naturais que causam grandes prejuízos à região afetada (como no 

caso das epidemias), conforme o Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010; 

ORIENTAMOS: 

I. IMPACTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL  



 

Tribunal de Contas do Estado do Acre 
Gabinete da Presidência 

 
 

Missão: Exercer o Controle Externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social. 

 
1. Nos termos do art. 65, inciso I da LRF, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pela Assembleia Legislativa, a contagem de prazo para reenquadramento aos limites 
da despesa com pessoal fica suspenso. 

2. A extrapolação do índice da despesa com pessoal decorrente da contratação por tempo 
determinado para atender a situação de pandemia do COVID-19 não caracteriza ofensa aos 
princípios e regras da LRF. 

3. Durante o período de calamidade pública, conforme o art. 65, inciso II da LRF, os entes estão 
dispensados do atingimento dos resultados fiscais e a limitação do empenho prevista no art. 9º, 
LRF, devendo no entanto atender o art. 42, mas salvaguardado neste artigo que regula as situações 
de calamidade. 

4. O gestor poderá utilizar-se da abertura de créditos extraordinários para suplementar o seu 
orçamento e dotá-lo dos recursos suficientes, desde que ocorram nos limites necessários ao 
enfrentamento da situação de emergência ou calamidade pública. 

 

II. IMPACTOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 37, INCISO IX   

1. O gestor deve consultar a área de gestão de pessoas objetivando verificar a disponibilidade de 
pessoal para atendimento às demandas; 

2. Diante da detecção de insuficiência de servidores, os gestores deverão instituir uma equipe 
para elaboração de plano de gestão de crise, objetivando identificar as necessidades a serem 
atendidas com contratações de eventuais servidores temporários; 

3. Na contratação temporária de pessoal para as unidades relacionadas à saúde deverá ser 
adotado processo simplificado de contratação; 

4. O recrutamento para a contratação será divulgado por meio de edital de chamamento público, 
que conterá, no mínimo: os requisitos mínimos de habilitação para o credenciamento, os critérios 
de classificação dos candidatos habilitados, caso seja ultrapassado o número de vagas; as atividades 
a serem desempenhadas; a forma de remuneração e as hipóteses de rescisão do contrato; 

5. Deve ser observada a existência de saldo em dotação orçamentária específica para 
custeamento da despesa; 

6. As contratações realizadas por tempo determinado observarão o prazo consignado no art. 2º, 
parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual 58/98, o qual disciplina o prazo deve atentar ao limite 
daquele enquanto perdurar a situação que o autorize; 

 

III – IMPACTOS NA AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DURANTE A EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL – CORONAVÍRUS SURTO DE 2019 

1. No exercício da competência legislativa da União de estabelecer normas gerais de licitações e 
contratações em todas as suas modalidades, a recentíssima Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 
trouxe hipótese especial de dispensa de licitação que abrange os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, conforme o art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal de 1988. 
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2. A dispensa de licitação prevista na Lei nº 13.979/2020 é excepcional e temporária1, hipótese 
portanto diversa da prevista no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, eis que destinada de modo 
específico para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronAvírus responsável pelo surto de 2019. 

3. Assim considerando, se trata de dispensa de licitação por situação calamitosa, porém com 
fundamento legal e requisitos próprios, os quais devem ser atendidos integralmente, não se 
limitando ao atendimento dos pressupostos da “dispensa por emergência ou calamidade geral”. 

4. Vale destacar que os gestores devem atentar para o marco temporal da vigência da nova 
hipótese de dispensa de licitação, regulada pelo art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 13.979/2020, com a 
ressalva do art. 8º do referido receptivo, ou seja, o novo procedimento de dispensa de licitação 
poderá ser utilizado durante a vigência do estado de emergência excepcional, cujo prazo está 
definido no art. 1º, §§1º e 2º, porém os contratos podem viger para além do período da Pandemia, 
conforme expressamente disciplinado nos art. 4º-H e 8º. 

5. Estabelecida essas premissas, o art. 4º da Lei nº 13.979/2020 reforça a alternativa de dispensa 
de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, ressaltando 
que não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas 
condições plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido  (art. 4º e 4º-A). 

6. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

7. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência 
de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e serviços comuns (art. 4º-C). 

8. A contratação, com base na Lei nº 13.979/2020, pode ser usada somente pelo tempo necessário 
para fazer frente à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, de modo que é relativa a presunção de emergência e risco à segurança das pessoas, 
obras, prestação de serviço, equipamento e outros bens, públicos ou privados descrita no art. 4º-B, 
tornando-se relevante que o gestor público justifique a pertinência da contratação com base na Lei 
nº 13.979/2020, evidenciando na justificativa da abertura do processo ou no próprio termo de 
referência que (art. 4º, § 1 e art. 4º-B): 

I. a causa é uma necessidade pública para combate e tratamento da pandemia;  

II. existe uma correlação lógica entre a causa e a consequência fático-jurídico a ser obtida pela 

contratação;  

III. é proporcional a medida, o tempo do contrato e objeto para atendimento do interesse 

público; 

9. O termo de referência ou o projeto básico das contratações previstas na Lei nº 13.979/2020 
deverão ser simplificados ante o conteúdo estatuído no Decreto Federal nº 10.024/2019 e na Lei nº 

                                                           
1 Exceção ao art. 2º da LINDB, ou seja, após o período disciplinado no art. 4º, §1º da Lei nº 13.979/2020, a lei invalida e 
sem vigência eficaz e produzindo os seus os efeitos aos contratos e negócios jurídicos praticados durante a sua vigência. 
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8.666/1993, respectivamente. Segundo a lei desta situação excepcionalíssima, o termo de 
referência ou o projeto básico simplificado deverá ter (art. 4º-E, § 1º): 

I. declaração do objeto;  

II. fundamentação simplificada da contratação; 

III. descrição resumida da solução apresentada; 

IV. requisitos da contratação; 

V. critérios de medição e pagamento; 

VI. estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: a) 

Portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de outros 

entes públicos; ou e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

VII. adequação orçamentária. 

10. Ressalta-se que, os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput do art. 
4º-E não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores, decorrentes de 
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos 
autos. 

11. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência, os prazos dos 
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade, ou seja, o prazo poderá ser de, no 
mínimo, 4 (quatro) dias úteis (art. 4º-G); 

12. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos na Lei nº 13.979/2020, a 
administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato (art. 4º-I); 

13. Os contratos regidos terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação 
de emergência de saúde pública (art. 4º-H); 

14. A novel Lei estabelece limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa, 
para as aquisições e contratações decorrentes da dispensa de licitação excepcional, impondo o 
valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) na execução de serviços de engenharia e 
o valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) nas compras em geral e outros serviços, 
tudo nos termos do art. 6º-A. 

Por fim, destaca-se por oportuno que a finalidade da presente nota técnica é prestar auxílio 

mediante orientação aos gestores públicos, servidores e à coletividade, instituindo boas práticas 

para o adequado enfrentamento da grave crise que hoje assola o mundo, o país e o nosso Estado 

do Acre. 

Rio Branco, 26 de março de 2020. 

 

Composição 

Presidente 
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