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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____/2020 
 

Altera a Lei Complementar nº 946, de 30 de 
março de 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. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
Art. 1º O caput do art. 3º da Lei Complementar nº 946, de 30 de março de 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. 3º Nas dispensas de licitação decorrentes desta Lei 
Complementar, deverão ser atendidas as seguintes 
condições: 
(...)” (NR) 

 
Art. 2º O inciso IV do art. 3º da Lei Complementar nº 946/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º (...) 
(...) 
IV – Limitação da contratação à parcela necessária ao 
atendimento da situação de emergência, que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, permitida uma única 
prorrogação pelo mesmo período contratado. (...)” (NR)  

 
Art. 3º O Parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº 946/2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Parágrafo único. As condições de que cuida o caput 
deverão ser comprovadas por qualquer documento idôneo, 
no prazo de até 20 dias após a contratação, pela 
autoridade competente do órgão contratante”. (NR) 

 
Art. 4º Fica suprimida a alínea “c”, do inciso VI, do §1º, do art. 4º da Lei Complementar nº 946/2020. 
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Art. 5º Fica suprimido o caput do art. 5º da Lei Complementar nº 946/2020, renumerando-se os demais. 
 

Art. 6º O art. 12, da Lei Complementar nº 946/2020, 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) 

 
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Sala de Sessões, em 30 de março de 2020. 

 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390031003600360036003A005000



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

  

 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição tem o objetivo em adequar a Lei Complementar nº 946, de 30 de março de 2020, 
sancionada 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. No tocante ao art. 3º da Lei Complementar, as contratações nos casos de urgência 
ainda devem seguir os ditames constitucionais acerca da moralidade pública, transparência e eficiência, 
e para isso é de extrema necessidade que haja prazo para o fim desses contratos, proibindo renovações 
sucessivas.    
 
Não podemos concordar com a vigência da alínea “c”, do inciso VI, do §1º, do art. 4º da Lei Complementar 
nº 946/2020, pois, o Estado não pode criar uma tabela de preços com intuito de contratação de bens ou 
produtos sem nenhum critério objetivo. Dessa forma está deixando exclusivamente para o administrador 
público a decisão de quanto quer pagar pelo contrato. Esse tipo de ingerência gera insegurança jurídica e 
viola frontalmente o princípio constitucional da transparência. 
 
No caso do art. 5º da Lei Complementar, o Estado não pode dispensar a apresentação de documentação 
dos licitantes fora das possibilidades previstas na Lei geral de licitações para contratação de bens ou 
produtos mesmo em caso de emergência, pois, assim, está colocando em risco o patrimônio público do 
nosso Estado ao contratar com empresas não qualificadas. Esse tipo de ação também gera insegurança 
jurídica e viola frontalmente os princípios constitucionais da moralidade pública e da transparência. No 
momento de crise o ideal é estabelecer regras claras para não gerar dúvidas sobre a legalidade de uma 
contratação emergencial no futuro. 
 
O art. 12 da referida Lei Complementar deve ser ajustado para ficar de acordo com a Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993. 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, sendo fundamental estipular um prazo para o término das obrigações. 
 
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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