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EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2020, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 52/2020, para modificar o art. 12. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
Art. 1º O art. 12, do Projeto de Lei Complementar nº 17/2020, que dispõe sobre procedimentos para 
contratações e outras medidas para enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de 
emergência decorrentes do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“Art. 12 Os contratos regidos por esta Lei 
Complementar terão prazo de duração de até 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, e 
poderão ser prorrogados uma única vez por igual 
período, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência 
de saúde pública, mediante justificativa formal da 
autoridade competente do órgão contratante”. (NR) 

 
 

Sala de Sessões, em 25 de março de 2020. 
 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição tem o objetivo em adequar a proposição apresentada pelo governo do 
Estado do Espírito Santo com a norma geral de licitações, Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, 
em especial ao art. 24, inciso IV, que trata sobre as contratações em casos de calamidade pública. 
Mister ressaltar que, mesmo nos casos de emergência deve haver um mínimo de controle nas 
contratações do Poder Público, não sendo permitida a prorrogação por períodos sucessivos dos 
contratos.   
 
Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à presente proposição, por reconhecerem a 
importância que ela traduz e assim possamos atingir o máximo do interesse público. 
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