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1. Introdução: o atual cenário da pandemia 
 

 Cenário atual: crise e consequências 

 

 
 Mudança da cultura presencial para digital 

 
 Quarentena 

 
 Obras: o papel do engenheiro x advogado 

 
 Gestão neste momento tem impacto muito forte em relação ao 

aspecto jurídico 
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2. Cenários crise 
 

 Problema do Estado brasileiro nestes cenários: 

 

 
 Teoria da Imprevisão: elementos 

o Superveniência de um acontecimento imprevisível; 
o Alteração da base econômica objetiva do contrato; 
o Onerosidade excessiva.  

 

3. Acelerar ou frear as obras públicas e os serviços? 
 

 

 

 

 

 

 

- Despesas 
com a saúde 

- Manter 
emprego e 
economia 

- Queda 
brutal na 
arrecadação 

Acelerar 
(13.979/20) 

Frear (contratos em 
andamento pela 8.666)) 
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 Como gerenciar os contratos? 
o Grupo A: combate à pandemia 
o Grupo B: aqueles não relacionados à pandemia: CONTÍNUOS 

E NÃO CONTÍNUOS 
 

4. Novidades Lei 13.979/20  
 

 Aplica-se a todos os objetos (menos obras) que buscam dar suporte à 
crise gerada pela pandemia (art. 1º) 

 Reforça hipótese de dispensa (art. 4º) 
 Prevê possibilidade de pagamento antecipado  
 Aumenta limite de suprimento de fundos (art. 6º-A) 
 Pregão rápido (art. 4º - G) 
 Simplificação habilitação (art. 4º - F) 
 Possibilidade de contratar até com empresas inidôneas (art. 4º, § 3º) 
 Em resumo, três caminhos para resolver os problemas: 

o Pregão 
o Dispensa 
o Suprimento de fundos 
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5. Características de um contrato de Obra e Serviços de 
Engenharia 

 

 Envolve volumes elevados de recurso 
 Exigem planejamento rigoroso 

o estudos de viabilidade, 
o projetos básico e executivo, 
o cronograma e  
o orçamento detalhado 

 Obrigação de fazer 
 Contrato de obra é por escopo: “só termina quando acaba” 
 Os serviços de engenharia podem ser por escopo ou prazo 
 Lei 8.666/93 define os conceitos: 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 
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O que fazer com os contratos de Obras? 

 

6. Equilíbrio econômico-financeiro contratos 
 

 Art. 37. Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:     

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

Art. 65.  Lei 8.666/93. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

II - por acordo das partes: 

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.           

7. Responsabilidade gestor 
 

Art. 20.  LINDB (DL 4.657/42, alterado pela 12.377/10). Nas esferas 
administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 
práticas da decisão.  (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)       

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação 
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.   
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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.                     

§ 3º  As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 
das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.  

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

8. Papel do fiscal e do ordenador de despesa 
 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 
a essa atribuição. 

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§ 2o As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 

 

9. Medidas legais à disposição da Administração 
 

Lei 8.666/93 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo: 
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I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato; 

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; 

(...) 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

 

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual 
tempo. 
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10. Aditivos pelo reequilíbrio tem limites % 
estabelecidos na lei? 

 

Art. 65, § 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% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

11. Medidas legais à disposição das empresas 
 

MP 936: a medida provisória que institui o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda e trata da aplicação de medidas 
trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade 
pública decorrente do coronavírus.  

 

12. Orientação para priorização na alocação de 
recursos 

 

Art. 45. LC 101/200. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária 
e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente 
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do 
patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

13. O que fazer na prática?  
 

Fato: recursos orçamentários serão reduzidos e Planos Estratégicos serão 
revistos 

o Contrato de escopo pode ter descontinuidade 
 

1. Levantamento empreendimentos em andamento em 2 grupos 
a.  Licitação e  
b. Contratação 
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2. Para licitações:  
a. Fundamentais x não fundamentais 
b. As que não forem essenciais: PARALISAR 
c. As fundamentais continue, mesmo sabendo que: 

i. Propostas valem por 60 dias 
ii. Pode não haver financeiro no futuro 

iii. Importante: tenha um bom mapa de riscos 
 

3. Para contratos em andamento fazer gráfico e dividir em grupos 
a. Gráfico % execução (média, baixa, alta) x importância para 

organização (média, baixa, alta) 
b. Definir em grupos e faixas 

 

4. Questione formalmente e imediatamente (antes da execução dos 
serviços) a empresa a respeito da necessidade de reequilíbrio 
econômico e informe que qualquer serviço que terá impacto no 
pactuado deverá ser imediatamente comunicado à Administração para 
avaliação. 

a.  Essa informação será subsídio porque o % da execução poderá 
mudar 
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5. Hora da decisão: o contingenciamento deve harmonizar recursos 
orçamentários  

o Grupo vermelho (9): procure manter o ritmo e finalizar de 
acordo com o cronograma previsto, ou seja, continua tudo igual 

o Grupo Laranja (7 e 8): reduzir o ritmo 
o Grupo Verde (4, 5 e 6): reduzir significativamente o ritmo 
o Grupo Azul (1,2,3): avalie a rescisão ou suspensão 

 
6. Para a rescisão:  

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

 
7. Para a redução de ritmo:  

a. Olhe o cronograma e o caminho crítico. Priorize 
b. Negocie como funcionará a redução da administração central 
c. Como será a redução dos salários  

i. Custos diretos 
ii. Custos indiretos 

iii. BDI 
 

8. Para a continuidade 
a. Não execute nada até negociar preços preliminarmente à 

execução dos serviços 
b. Informe isso a empresa 
c. Consulte a empresa sobre eventuais impactos nos preços 

 
9. Em caso de paralisação 

a. Avaliar mobilização/ desmobilização na planilha orçamentária 
b. Quais as medidas de manutenção de segurança do canteiro 
c. Devolução prazo 

 

Tudo quanto vive, vive porque muda; muda porque 
passa; e, porque passa, morre. Tudo quanto vive 

perpetuamente se torna outra coisa, constantemente 
se nega, se furta à vida. 

Fernando Pessoa 
  

 


