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Diante da atual situação vivenciada pela pandemia
provocada pelo COVID-19, as empresas
contratadas pela Administração Pública são
tomadas por incertezas e preocupação quanto ao
cumprimento das obrigações estipuladas em
contrato administrativo.
 
Nesse contexto, a Lei n. 8.666/1993 (Lei Geral de
Licitações e Contratos) possui alguns dispositivos
passíveis de utilização para a proteção de
empresas  que enfrentem dificuldades no
cumprimento de obrigações contratuais com o
Poder Público.
 
Com intuito de auxiliar clientes e empresários
neste delicado momento, o escritório Struecker
Hungaro Advogados elaborou este material
contendo orientações para contenção de riscos
aos contratados pelo Poder Público. Boa leitura!
 

Equipe Struecker Hungaro Advogados
www.shlaw.com.br
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Quais são os problemas e as dificuldades que os contratados pelo
Poder Público poderão enfrentar durante a pandemia do COVID-19?
 

A decretação do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo n° 06 de 20 de março de
2020, bem como o reconhecimento mundial da pandemia pela Organização Mundial de Saúde
provocou a suspensão de serviços não essenciais e a determinação de quarentena aos cidadãos. 
 
Essa situação provocará efeitos diretos na produção de bens pelas empresas e na prestação de
serviços, o que poderá comprometer o cumprimento de obrigações contratuais. De fato,
havendo decreto estadual ou municipal que determine a suspensão das atividades não
essenciais e orientação para que os cidadãos permaneçam em quarentena, como é que
prestadores de serviços ou fornecedores de bens cumprirão regularmente as ordens emitidas
pelo contratante? 
 
Há, pois, motivação de força maior que poderá impedir o cumprimento regular das obrigações
contratuais pactuadas com o Poder Público. Não se trata de autorização ilimitada para
descumprimentos contratuais, mas, mediante comprovação técnica adequada, de justificativa ao
descumprimento involuntário de obrigações contratuais e proteção à imposição futura de
sanções pela Administração Pública (art. 87 da Lei n. 8.666/1993).  
 
Diante disso, o Struecker Hungaro enumerou algumas alternativas para proteção das
empresas contratadas e que tenham dificuldades na execução de contratos
administrativos.
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Prorrogação de prazos: comunicação formal do gestor do contrato ou da autoridade
contratante responsável sobre as dificuldades de execução do contrato e protocolo de pedido
de prorrogação de prazo para entrega. No caso de obras públicas, é possível a prorrogação do
prazo de início da execução de obras (art. 57, §1º, II, da Lei n° 8.666/1993). A formalização do
pedido de prorrogação de prazo e da situação extraordinária será fundamental para impedir a
caracterização de infração contratual e consequente aplicação de sanções administrativas.

Rescisão amigável do contrato: caso o contratado entenda como mais adequada a rescisão
amigável do contrato, diante de comprometimento severo da sua execução, a rescisão
amigável do contrato é alternativa, diante do motivo de força maior, acautelando a contratada
da imposição sanções administrativas por inadimplemento (art. 78, XVII, da Lei 8.666/1993).

Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato: Na hipótese de possibilidade de
cumprimento do contrato durante a pandemia causada pelo COVID-19, mas de aumento
imprevisível dos custos e insumos, ou retardamento do seu fornecimento (importados),
causando onerosidade excessiva, adequado será o pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato (art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993).

Sustação do contrato: É possível que até a normalização da situação extraordinária atual
causada pelo COVID-19 o contrato administrativo seja sustado, isto é, não se exija o
cumprimento das obrigações pelo contratado, adequando-se o cronograma e os prazos de
execução posteriormente (art. 79, §5º, da Lei 8. 666/1993).

 

 

 

 

 
O importante é que se formalize junto aos gestores de contrato eventuais necessidades
de prorrogação de prazo e as dificuldades que as empresas contratadas venham a
suportar em decorrência da pandemia COVID-19.
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