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PROJETO DE LEI Nº           /2019 
 

Revoga o parágrafo único do art. 9º da Lei 

nº 10.577, de 15 de setembro de 2016, que 

“dispõe sobre a adoção de medidas para a 

continuação de obras paralisadas, autoriza 

a contratação de determinados serviços, 

altera a Lei nº 9.090, de 23 de dezembro de 

2008, e dá outras providências”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 10.577, de 15 de 

setembro de 2016. 

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

 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Presidente da Comissão de Infraestrutura 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 

8.666/93) dispõe em seu art. 24, inciso XI, sobre a possibilidade de dispensa de 

licitação “na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 

consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da 

licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 

inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido”. 

Essa hipótese de contratação direta, por dispensa de licitação, é uma 

ferramenta de grande utilidade para a Administração Pública, por sua Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional (a essa, assim como aos demais Entes da Federação), 

pois, caminha no sentido de prestigiar os princípios da legalidade e da 

impessoalidade, mas, sobretudo, os princípios da eficiência e da economicidade nas 

contratações públicas.  

Esse permissivo legal de contratação direta pressupõe a realização de 

licitação anterior, de que resultou contratação que veio a ser rescindida pela 

Administração. Em vez de se impor a promoção de nova licitação, a Administração, 

Estadual nesse caso, se vê autorizada, nos termos da lei, a convocar os demais 

licitantes, observada rigorosamente a ordem da classificação, convidando-os a 

executar o remanescente do objeto.  

Elimina-se, assim, a morosidade natural que uma nova licitação traria, isto 

é, elimina-se um novo procedimento licitatório à Administração Pública.  

 Entretanto, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito 

Santo - DER/ES, vem enfrentando uma realidade de insucessos em diversas 

contratações de obras de engenharia, com sucessivas paralizações, seguidas de 

rescisões contratuais. A hipótese de contratação direta em questão, nos termos do art. 

24, inciso XI da Lei 8.666/93, se apresenta, ao menos em tese, como uma excelente 

opção para prosseguimento e finalização das obras pela Autarquia.  

 Cabe registrar que, nos próprios termos da Lei Federal 8.666/93, essa 

contratação direta se faz de acordo com o remanescente que resta a ser executado. O 
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valor do contrato será adaptado, não apenas para atualizar o preço a ser pago ao novo 

contratado como, também, para abater as parcelas executadas na vigência do contrato 

anterior. É necessário registrar, ainda, que a referida hipótese de dispensa do 

procedimento licitatório estabelece, como requisito essencial, a manutenção das 

condições ofertadas pelo licitante vencedor, inclusive, em seus aspectos econômicos. 

Não estão obrigados nem o gestor público a aproveitar o certame, nem os demais 

licitantes a aceitar os termos da proposta vencedora. No entanto, para legitimar a 

contratação direta, devem ser adotadas as condições vencedoras do processo 

concorrencial. 

Diante dessas premissas estabelecidas como Normas Gerais de Licitação 

pela Lei 8.666/93, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 10.577/2016, 

publicada no DIO-ES em 15/09/2016, que “Dispõe sobre a adoção de medidas para a 

continuação de obras paralisadas, autoriza a contratação de determinados serviços, 

altera a lei nº 9.090, de 23 de dezembro de 2008, e dá outras providências”. 

A Lei Estadual nº 10.577/2016, regulamentou procedimentos e critérios 

que a Administração Pública deve observar quando e para a contratação direta com 

fundamento no art. 24, inciso XI Lei 8.666/93, de forma a retomar essas obras 

paralisadas. Dentre esses procedimentos e critérios, destaquem-se: 

i) a contratação, a critério da Administração Estadual, de “inventário 

físico-financeiro com objetivo de subsidiar a adoção de medidas 

administrativas ou a instauração de Tomadas de Contas Especial, nos casos 

de obras paralisadas” (art. 1º, caput); 

ii) a manutenção da vantagem obtida pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 

nas propostas vencedoras das licitações durante todo o prazo de execução dos 

contratos celebrados (art. 6º, caput). 

iii) a manutenção da vantagem da proposta licitada, conforme disposto no 

caput do Art. 6º da Lei Estadual, para os casos de contratação de 

remanescentes de obras por dispensa de licitação do inciso XI do Art. 24 da 

Lei 8.666 de 1993, sendo considerada atendida se o valor global da planilha 

de preços da contratada, atualizada pelos índices do contrato até a data-base 

da última tabela de referência disponível à época da verificação, for inferior 

ao valor global de uma planilha orçamentária referencial, elaborada com os 
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preços das tabelas de referência oficiais, ou de mercado, na mesma data base 

(art. 9º, caput).  

 Pois bem. Em que pese o permissivo legal trazido no inciso XI do Art. 24 da 

Lei Federal 8.666/93, regulamentado pela Lei Estadual nº 10.577/2016, essa Autarquia 

Estadual vem enfrentando dificuldades em viabilizar contratações, e assim, 

enfrentando dificuldades em dar prosseguimento com maior e melhor celeridade à 

execução de diversas obras públicas sob sua responsabilidade. E a razão dessa 

dificuldade está, em grande parte, na regra trazida pelo parágrafo único do art. 9º da 

Lei Estadual nº 10.577/2016.   

 Objetivamente, propõe-se aqui a revogação do texto trazido pelo parágrafo 

único do art. 9º da Lei Estadual nº 10.577/2016. Explica-se.  

 Com o intuito de regulamentar procedimentos e critérios a observar para a 

contratação direta com fundamento no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93, a Lei 

Estadual 10.577/2016 impôs uma regra que, não prevista na Lei Geral das Licitações, 

tem dificultado sobremaneira a contratação de licitantes classificados, que seriam 

eventualmente interessados. Eis a redação do parágrafo único do art. 9º da Lei 

Estadual nº 10.577/2016, que dispõe: 

“Art. 9º [...] 

Parágrafo único. Atendido o disposto no caput, caso existam preços unitários 

na planilha orçamentária da contratada superiores aos preços unitários da 

planilha referencial, estes deverão ser reduzidos, mediante acordo entre as 

partes, para que se mantenha a vantajosidade da proposta originalmente 

licitada.” 

 O dispositivo acaba criando uma regra impositiva de redução de preços 

unitários àqueles que seriam os eventuais interessados (redução dos preços unitários 

na planilha orçamentária da contratada superiores aos preços unitários da planilha 

referencial), além da natural redução dos preços da proposta do proponente 

classificado aos preços do licitante vencedor, cujo contrato fora rescindido. A 

imposição trazida pelo dispositivo em comento inova as regras da Lei 8.666/93, e tem 

desestimulado as contratações diretas nesses casos, e em última análise, inviabilizado 

o aproveitamento de certames pela Autarquia – impondo à Administração licitar 

novamente as obras em seus remanescentes, a preços atuais de mercado. 
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 Tem-se no parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual nº 10.577/2016 uma 

regra que, apesar de demonstrar preocupação com a manutenção da vantajosidade da 

contratação, o que é absolutamente salutar, se mostra desproporcional, impondo um 

severo ônus aos eventuais interessados, a ponto de desestimulá-los por completo a 

aceitar dar continuidade às obras objeto dos contratos rescindidos. E assim, em última 

análise, o dispositivo retira da Administração Pública uma ferramenta importante 

para dar continuidade às obras públicas paralisadas.   

 Ainda, entende-se que a regra do parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual 

nº 10.577/2016 conflita-se com o §1º do Art. 58 da Lei 8.666/93, que estabelece, por sua 

vez: 

Art. 58 [...] 

§1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado. 

 O parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual nº 10.577/2016, ao mesmo 

tempo em que prevê uma obrigatoriedade de redução de preços unitários e pontuais 

para a contratação, dispondo que “estes deverão ser reduzidos”, dispõe sobre a forma 

de pactuação convencional, que se daria “mediante acordo entre as partes”. Entende-se 

haver um conflito na norma, pois, ao mesmo tempo em que prevê a hipótese de 

convenção como forma de contratação (que deveria ser livre às partes, observando-se 

a vantajosidade da contratação) obriga a redução de preços unitários e pontuais, de 

forma ampla e genérica, e independentemente se essa redução de preços unitários e 

pontuais é determinante ou não à vantajosidade da contratação.  

 Entende-se que a Lei 8.666/93, assim como o próprio caput do disposto no  

art. 9º da Lei Estadual 10.577/2016, e a bem da verdade assim como os demais artigos 

dessa Lei Estadual, já asseguram a contratação direta de remanescente de obra com 

clara observância da vantajosidade da contratação para a Administração Pública. Não 

se presta o parágrafo único como salvaguarda única à vantajosidade da contratação, 

em absoluto.  
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 Textualmente, a regra disposta no parágrafo único do art. 9º da Lei 

Estadual nº 10.577/2016, foi inserida com a pretensa finalidade de manter  

“a vantajosidade da proposta originalmente licitada”. Contudo, essa regra, por si só, 

não assegura a manutenção da vantajosidade da proposta originalmente licitada, mas 

sim o conjunto de normas e princípios aplicáveis à contratação. Aliás, ao revés, na 

prática o dispositivo tem inviabilizado contratações que não só seriam possíveis, mas 

sobretudo vantajosas à Administração, eis que impõe aos contratos em potencial 

desequilíbrios econômico-financeiros em desfavor dos eventuais interessados, com 

fundamento em regra não prevista na Lei 8.666/93 e nem mesmo na própria 

Constituição Federal, Art. 37, inciso XXI, onde é assegurada a manutenção das 

condições efetivas da proposta. 

 Entende-se, que a vantajosidade é assegurada com bastante, senão maior 

intensidade, pela manutenção do desconto percentual ofertado na proposta vencedora 

do certame – regra seguida pelas Administrações Públicas – e não pela sugestão de 

redução aleatória de qualquer preço ofertado na proposta. 

 Diante disso, entende-se que o dispositivo em questão acaba por prejudicar 

a celeridade desejada pela Administração Pública Estadual na retomada das obras 

paralisadas. Impõe à Administração a necessidade de se relicitar os serviços 

remanescentes, causando aumentos de custos (pelos danos sofridos pelos serviços já 

executados os quais terão que ser refeitos), e causando maior demora na desejada 

retomada das obras. 

 Por estas razões, visto que assegurada a vantajosidade da contratação 

pela sistemática normativa da Lei 8.666/93 e da Lei Estadual nº 10.577/2016,  

propõe-se a revogação do parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual nº 10.577/2016, 

em especial, prestigiando-se os princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, 

sobretudo, os princípios da eficiência e da economicidade nas contratações públicas. 

Ante o exposto, estando evidenciada a relevância, o interesse público e a 

legalidade de que a matéria se reveste, a Comissão de Infraestrutura recomenda a 

aprovação deste projeto.o 
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