
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 001/2021 – CLC/PGE  

Interessado: Central de Licitações e Contratos do Estado do Amapá 

Assunto: Aplicação dos limites para dispensa de licitação estabelecidos na Lei nº 

14.065/2020 e a sua vinculação ao Decreto Legislativo nº 06/2020, no que tange ao 

estado de calamidade pública nacional.  

 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR. 
ART. 24, I E II DA LEI 8.666/93. NOVOS LIMITES 
ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 14.065/2020. DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 06/2020. VIGÊNCIA APENAS ENQUANTO 
DURAR O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EFEITOS ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2020. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO 
EXERCÍCIO DE 2021. FIM DA VIGÊNCIA DE LEI. APLICAÇÃO 
SEGUNDO NORMAS DA LEI 8.666/93.  

 

1. DO OBJETO  

Trata-se de Nota Técnica oriunda de pesquisa a respeito da aplicação dos 

limites de dispensa de licitação estabelecidos na Lei nº 14.065/2020, tendo em vista 

que esta estabelece expressamente a possibilidade de utilização dos valores enquanto 

decorrer o estado de calamidade pública no Brasil, reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 06/2020, com vigência até 31 de dezembro de 2020, sem que tenha 

ocorrido prorrogação.   

O cerne da questão se dá em torno de como as legislações devem ser aplicadas 

e qual o limite para dispensa de licitação em razão do valor, tendo em vista a previsão 

da matéria, também, na Lei nº 8.666/93, de modo a conferir segurança jurídica aos 

órgãos da Administração Pública do Estado do Amapá. 

 

2. DO CABIMENTO  

  A Nota Técnica é modalidade de manifestação jurídica, prevista na Resolução 

n.º 04/2019 - CONSUP PGE-AP, que alterou o art. 9º da Resolução nº 004/2018-

CONSUP PGE-AP, sem obrigatoriedade de homologação pelo Procurador-Geral do 



 
 

Estado, quando a emissão de parecer não for necessária, obrigatória ou recomendável, 

diante de consultas de baixa complexidade, que admitem pronunciamento 

simplificado.  

  Considerando-se que a consulta envolve baixa complexidade jurídica e 

amparada nos princípios da economia processual, celeridade e eficiência, adota-se a 

presente manifestação técnica para orientar a CLC/PGE.  

O exame pela Procuradoria-Geral do Estado se fundamenta no art. 132 da 

Constituição Federal de 1988, no art. 153 da Constituição do Estado e na Lei 

Complementar nº 089/15, que atribuem à PGE as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Estado do Amapá. 

No entanto, a manifestação da PGE é estritamente sob o prisma jurídico, não 

lhe competindo adentrar na conveniência e na oportunidade dos atos praticados no 

âmbito das Secretarias, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica. 

 

3. DA COMPETÊNCIA  

Os Procuradores do Estado têm a competência para emitir notas técnicas com 

base no art. 132 da Constituição Federal de 1988, no art. 153 da Constituição do 

Estado e na Lei Complementar nº 089/15, que atribuem à PGE as atividades de 

consultoria e assessoramento jurídico do Estado do Amapá, combinado com o disposto 

na Resolução n.º 04/2019 - CONSUP PGE-AP.  

O analista jurídico também detém competência para emitir nota técnica, nos 

termos do art. 4º, XVII da Lei Estadual nº 1.296/09, que atribui a competência de 

prestar assistência em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos 

de interesse interno, examinando processos, emitindo manifestações e elaborando 

documentos de interesse do órgão ou ente de atuação, em consonância com as leis e 

normas que constituem ordenamento jurídico estadual. 



 
 

O art. 12 da Resolução nº 004/2019 – CONSUP/PGE-AP veda a utilização da 

nota técnica na fase interna dos processos e procedimentos licitatórios, salvo nos 

eventos próprios ao âmbito dos órgãos internos da Central de Licitações, quando o 

Procurador-Chefe, caso não seja o subscritor, poderá homologar as respectivas 

manifestações, sendo esse o caso em apreço. 

 

4. DO MÉRITO 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.666/93, também conhecida como 

Lei de Licitações e Contratos, já tratava da dispensa de licitação em razão do valor 

desde 1993, de modo a facilitar as contratações públicas cujos recursos envolvidos não 

comprometessem de modo mais incisivo o orçamento público, conforme se vê: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde 

que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para 

obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente;  

 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez;      

Dessa forma, a Lei nº 14.065/2020, ao tratar da temática, não traz inovação 

que culmina em hipótese nova de dispensa, mas de situações já dispostas na Lei de 

Licitações e Contratos, reordenadas e novamente dispostas em razão da situação 

excepcional provocada pela pandemia de COVID-19.  

A inovação, nesse sentido, se deu em relação aos valores trazidos, que são 

maiores que os previstos originalmente na Lei nº 8.666/93, e na vinculação destes à 

vigência do estado de calamidade pública, nacional, sendo imperioso observar a 



 
 

presença deste para que os valores-limite pudessem ser utilizados. Na prática, a Lei 

determinou que: 

Art. 1º A administração pública dos entes federativos, de todos os Poderes e 
órgãos constitucionalmente autônomos fica autorizada a: 

I - dispensar a licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de: 

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras e serviços de engenharia, desde 
que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou para obras 
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados 
conjunta e concomitantemente; e 

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para outros serviços e compras, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou de compra de maior 
vulto, que possam ser realizados de uma só vez; 

Ao fazer referência aos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, percebe-se 

que a Lei nº 14.065/2020 não tratou de revogá-los, mas tão somente de estabelecer 

valores diferenciados transitoriamente, cumulados com o requisito de estar em 

vigência o estado de calamidade pública, possibilitando a dispensa em razão dos 

valores anteriormente estabelecidos se i) o estado de calamidade pública não estivesse 

mais em vigor; ou ii) a Administração realizasse a contratação baseada integralmente 

na dispensa da Lei nº 8.666/93, sem qualquer relação à excepcionalidade vivenciada 

pela pandemia e sem utilizar a Lei nº 14.065/2020 como embasamento para a 

dispensa, desde que se enquadrasse nos valores-limite estabelecidos pela Lei de 

Licitações. 

Logicamente, a partir dessas considerações, enquanto perdurou o estado de 

calamidade pública (reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020), a Administração poderia utilizar a dispensa de licitação em razão dos valores 

apontados na Lei nº 14.065/2020. 

No entanto, ao ingressar no ano de 2021, as possibilidades mudaram. Isso, pois 

o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, foi expresso ao estabelecer a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm


 
 

duração de seus efeitos tão somente até 31 de dezembro de 2020, sem que tenha 

havido prorrogação deste período, in verbis: 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as 

dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 

13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que 

trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de 

dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

O critério temporal da decretação de estado de calamidade pública está 

estabelecido, ainda, desde 2000 no art. 65 da Lei Complementar nº 101: 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese 
dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas 
nos arts. 23 , 31 e 70; 
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de 
empenho prevista no art. 9o.(...) 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no 
decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:         
I - aplicar-se-á exclusivamente:        
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for 
reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e 
enquanto perdurar o referido estado de calamidade;     
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento 
de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;     

A própria Lei nº 14.065/2020 incluiu disposição expressa referente à 

aplicabilidade de seus dispositivos, não mais podendo ser utilizada como 

embasamento para dispensas realizadas após o fim do período de calamidade pública 

enfrentado pelo Brasil.  

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se aos atos realizados durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se aos contratos firmados no 
período de que trata o caput deste artigo independentemente do seu prazo 
ou do prazo de suas prorrogações. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


 
 

A interpretação da norma jurídica, dessa forma, não traz margem de dúvida 

quanto à impossibilidade, a partir de 1º de janeiro de 2021, de utilização dos valores 

dispostos no art. 1º da Lei nº 14.065/2020 como base para dispensas de licitação 

celebradas pela Administração a partir dessa data. Isso, pois aquelas dispensas 

realizadas até 31 de dezembro de 2020 e cujos contratos se prolonguem ao longo do 

tempo, com prestação de serviços ou entrega de bens no exercício de 2021, não são 

alcançadas pela previsão, já que realizadas ainda em período de vigência do estado de 

calamidade pública nacional. 

É cediço que há pedidos de prorrogação do estado de calamidade pública, 

como o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/20211, de autoria do senador Weverton 

(PDT/MA), que almeja a extensão do prazo até 30 de junho de 2021. Entretanto, até o 

presente momento, não houve publicação de novo decreto legislativo, cabendo à 

análise jurídica a interpretação e aplicação dos instrumentos legais que cumpriram 

todas as etapas do processo legislativo.  

Em que pese o estado de calamidade pública estar em vigor, ainda, no Estado 

do Amapá, em razão do Decreto Estadual nº 1.413/2020 não estabelecer data-limite 

para a sua vigência, e face à prorrogação das medidas de contenção social 

estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 4.391/2020, este não supre a necessidade de 

reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional para fins 

de convalidar a aplicação da Lei nº 14.065/2020. Primeiro, por ser Lei Federal, e não 

estadual. Segundo, em razão do que determina o art.22, XXVII da Constituição Federal, 

atribuindo competência privativa à União para legislar sobre normas gerais de 

licitação, matéria em que se enquadram as hipóteses de dispensa de licitação e os 

respectivos valores-limite: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 

para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

 
1 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146153 



 
 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 

37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 

termos do art. 173, § 1°, III;    

No tocante aos valores estabelecidos no art. 24, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, 

faz-se referência a 10% (dez por cento) dos valores previstos na alínea “a” dos incisos I 

e II, respectivamente, do art. 23 da mesma Lei. Para obras e serviços de engenharia, o 

limite seria 10% da modalidade convite, que poderia ser utilizada em contratações até 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Para compras e serviços diversos que não 

estivessem enquadrados como obras e serviços de engenharia, o limite seria de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais). 

No entanto, houve a edição, em 2018, do Decreto nº 9.412, que atualizou os 

referidos valores. Atualmente, para obras e serviços de engenharia, o limite é de 

R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), ao passo que para as demais compras e 

serviços, é de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).  

Assim, os limites para dispensa de licitação que podem ser utilizados a partir de 

1º de janeiro de 2021 são de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços 

de engenharia, e de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para demais 

compras e serviços, valores estes que devem servir como referência à Administração 

Pública, salvo se houver a União dispuser nova prorrogação.  

Por fim, registre-se apenas a Nova Lei de Licitações e Contratos, em fase final 

de tramitação legislativa, traz os mesmos valores da Lei nº 14.065/2020, portanto, em 

breve, os valores passarão a ser regra. 

 

5. DA CONCLUSÃO 

Isto posto, conclui-se que: 

a) Os valores-limite para dispensa de licitação estabelecidos pela Lei nº 

14.065/2020 não mais podem ser usados como baliza para a Administração, 



 
 

tendo em vista o esgotamento do estado de calamidade pública nacional em 31 

de dezembro de 2020, segundo determina o Decreto Legislativo nº 06/2020; 

b) A Administração Pública, ao realizar dispensas de licitação em razão do valor a 

partir de 1º de janeiro de 2021, deve observar o disposto no art. 24, I e II da Lei 

nº 8.666/2020, bem como o Decreto nº 9.412, que atualizou os valores 

estabelecidos no art. 23 da Lei de Licitações, sendo possível a realização de 

dispensas em valores de até R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e 

serviços de engenharia e de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para 

demais compras e serviços, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao 

procedimento de dispensa. 

Remeta-se à apreciação da Procuradora Chefe a fim de que homologue a 

presente Nota Técnica, para que produza os seus efeitos jurídicos, nos termos da 

Resolução nº 004/2019 – CONSUP PGE-AP.  

 

Macapá/AP, 08 de janeiro de 2021. 

 

PABLO HENRIQUE C. LESSA 

Analista Jurídico (Matrícula nº 0969842-6-02) 

 

 

 

Homologado por 

 JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA 

 Procuradora Chefe da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE  

(Portaria n.º 619/2020-PGE) 

 

Em: 25 de janeiro de 2021. 
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