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Tomada de decisão e boas práticas de compras públicas nas justificativas de dispensas de 

licitação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19  

Autor: Gilson Luiz de Araújo 

Resumo 

No cenário de pandemia de COVID-19, as compras públicas se mostraram imprescindíveis para salvar 

vidas. No Brasil, foram implementadas inovações na legislação de licitações e contratações públicas 

para a agilização dos processos de compras governamentais. Na vigência do estado de calamidade 

pública, decretada em fevereiro/2020, os gestores públicos podem optar, justificadamente, pela dispensa 

de licitação. Assim, questiona-se qual o perfil dessas dispensas de licitação das compras públicas para 

o enfrentamento da COVID-19? Este trabalho investiga a legislação de licitações a fim de estabelecer o 

perfil das dispensas de licitação das compras públicas para o enfrentamento da COVID-19. O estudo se 

propõe: 1) identificar a caracterização das compras públicas realizadas por meio das dispensas de 

licitação para o enfrentamento da COVID-19; 2) verificar quais os requisitos legais das dispensas de 

licitação de compras públicas trazidas pelas Leis 13.979/2020; e 3) averiguar como os gestores públicos 

devem justificar as suas decisões das dispensas das licitações. Investiga-se o perfil das justificativas de 

compras resultantes das decisões dos gestores públicos brasileiros nos processos de aquisições e 

contratações de equipamentos, materiais, insumos, serviços e obras de engenharia no combate ao 

coronavírus e como as justificativas descritas para as tomadas de decisão de compras sem licitação 

devem estar alinhadas com as previsões legais neste momento atípico. 

1 Introdução 

A crise mundial causada pela COVID-19, que atingiu a economia e o sistema de saúde 

pública e privada em diversos países, também chegou ao Brasil. Em fevereiro de 2020, o 

primeiro caso foi confirmado. Contudo, a crise não se restringiu à sanitização e economia, 

outras diversas áreas foram atingidas (VARGAS; MENEZES; RANGEL, 2021).  

A fragilidade dos arranjos institucionais de suprimentos e a escassez de materiais se 

tornaram evidentes no mundo (FIUZA et al. 2020). Além disto, no Brasil, a morosidade e a 

burocratização do processo de compras governamentais também vieram à tona. As compras 

públicas se mostraram imprescindíveis para salvar vidas.  

O cenário de pandemia reforçou a importância das compras públicas no contexto 

brasileiro e evidenciou a necessidade de realizar mudanças nos procedimentos de compras para 

atender a situação de emergência e ao estado de calamidade da União, Estados e Municípios.  

O novo contexto demonstrou que as compras públicas vão além de executar políticas públicas, 
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regular mercados e fomentar segmentos de empreendedorismo, elas salvam vidas (FIUZA et 

al. 2020). 

Diante disso, no Brasil se tornou visível a necessidade de agilizar os processos de 

compras do setor público e, embora a burocracia sendo importante, se fazia necessário 

desburocratizar procedimentos e simplificar a tomada de decisão dos gestores públicos com 

intuito de obter a celeridade e a eficiência no combate ao coronavírus. Em vista disto, se fazia 

necessária a flexibilização das normas nesta seara, culminando em ações de governança pública 

e em obediência aos princípios básicos da Administração Pública, estabelecidos no artigo 37 da 

Carta Maior e que condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Para dar suporte as contratações e compras emergenciais, foram promulgadas as leis 

nªs 13.979/2020 e 14.035/2020, que estabeleceram medidas para enfrentamento do COVID-19 

no âmbito das contratações e instituição de nova modalidade de dispensa de licitação para as 

compras e aquisições durante a pandemia. 

Mello (2009, p. 519) explica que a licitação é um procedimento administrativo “que 

convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais 

conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados”. Para Alves 

(2020), a burocratização da licitação possibilita um maior controle e combate à corrupção. Por 

outro lado, de acordo com Niebuhr (2020), “um modelo excessivamente burocrático, 

desconfiado e controlado” paralisa ou retarda a administração pública; a celeridade pode ficar 

comprometida. 

Neste contexto, em razão de situações excepcionais ocorridas devido à pandemia, 

como o aumento e urgência da demanda por assistência de saúde, bens e serviços públicos, o 

governo brasileiro adotou medidas emergenciais e flexibilizou as regras para as contratações 

públicas (BRASIL, 2020). O governo federal, estados e municípios decretaram estado de 

calamidade púbica, ficando estes entes políticos, legalmente autorizados a efetuarem gastos 

para o combate da pandemia sem processos licitatórios e sem limitação de despesas, através de 

contratações emergenciais resguardadas pela Lei Federal nº 13.979/20 e pelas Medidas 

Provisórias (MP’s) nºs 926 e 951 do referido ano (BRASIL, 2020). Sendo assim, diversos entes 

políticos e gestores públicos executaram suas contratações e aquisições por meio de dispensa 
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de licitação ou compra direta, portanto, sem publicação de edital de licitação e sem cumprir as 

suas fases. 

Contudo, a Lei 13.979/2020 preconiza que o gestor público deve fazer justificativa das 

compras diretas e indiretas sem licitação no período de combate ao coronavírus, já que a 

instituição da nova modalidade de dispensa licitatória não proporciona uma licença para 

compras de forma ampla. Segundo Vargas; Menezes; Rangel (2021), justificar não é apenas 

relatar um fato ou mencionar uma lei, mas conectar as duas pontas: argumentar porque, no caso 

em particular, a compra pública deve ser realizada e segundo por qual critério legal.  

Além disso, a dispensa de licitação prevista na Lei 13.979/2020 deve atender um 

mínimo de requisitos legais; como realizar uma descrição técnica do objeto, fundamentar a 

contratação, fazer uma pesquisa de preço, verificar a adequação orçamentária e realizar a 

divulgação das informações, inclusive sendo possível, através deste dispositivo legal, 

categorizar os aspectos apurados na governança, especialmente a transparência e 

accountability, para analisar o perfil, com base no mapeamento das compras realizadas e 

averiguar se estas estão em conformidade com a dispensa de licitação. 

2. Compras públicas 

 Identificam-se conceitos e pontos de vista de diversos autores sobre o tema proposto, 

conforme sintetizado na Figura 1, a qual apresenta os aspectos mais relevantes das compras públicas, a 

nova legislação aplicada ao combate do coronavírus, a governança dentro deste contexto de compras 

públicas e a atuação do Observatório Social neste contexto. 

Figura 1 - Roteiro das compras públicas 

2.1  A importância das 

compras públicas 
2.2 As inovações trazidas 
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2.1         A importância das compras públicas 

A importância das compras públicas pode ser percebida sob diferentes vieses e matizes, a 

começar pelo fato de que elas estão entre as principais atividades econômicas de um governo, possuindo 

um papel fundamental na estruturação de recursos para viabilizar as políticas públicas (THAI, 2001 

apud ZYLBERMAN, 2015). 

As compras públicas também possuem uma importância no processo de desenvolvimento dos 

mercados (BLEDA; CHICOT, 2020), visto que constituem o braço comercial dos governos para a 

contratação de bens e serviços, cujo objetivo é conceder a provisão necessária para que o setor público 

desempenhe suas atividades e responsabilidades essenciais (HARLAND et al. 2019). 

Conforme destacam Ribeiro e Inácio Júnior (2019), a relevância das compras públicas é 

realçada internacionalmente uma vez que a Organização Mundial do Comércio (OMC) possui o Acordo 

sobre Contratação Pública (GPA – Agreement on Government Procurement) que visa abrir o mercado 

de compras governamentais e garantir a não discriminação de fornecedores. 

O compartilhamento do processo de aquisição é uma ferramenta importante das compras 

governamentais e tem se tornado uma tendência mundial. Essas práticas colaborativas são encorajadas 

na busca por economia de escala e de escopo (DIMITRI; DINI; PIGA, 2006; KAUPPI; VAN RAAIJ, 

2014). 

A centralidade do debate das compras públicas é principalmente verificada no que se refere à 

racionalidade e eficiência no uso do erário público. De acordo com Raposo et al. (2016), o novo 

paradigma das compras públicas é aliar a eficiência ao  uso do poder de compras do Estado, traduzindo 

como eficiência comprar melhor pelo menor custo para a efetivação das políticas públicas, de tal forma, 

que as análises realizadas durante os processos de compras assegurem a garantia, além de eficiência, de 

que os resultados obtidos sejam os melhores. 

No propósito de eficiência e efetivação das políticas públicas, diversos governos têm 

procurado desenvolver compras compartilhadas, colatorativas ou conjuntas (FIUZA et al. 

2020). Para Dimitri, Dini e Piga (2006), as compras compartilhadas podem ocorrer de três 

distintas formas: (i) centralização total, em que todas as decisões referentes ao processo de 

compras estão concentradas em um órgão específico; (ii) totalmente descentralizada, na qual as 

divisões são responsáveis pelas decisões; e (iii) híbrido, em que as divisões e a central 
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compartilham poderes de decisão sobre as compras, podendo as estruturas responsáveis pelas 

contratações assumir arranjos diversos. 

A relevância das compras públicas tem gerado discussões quanto aos seus arranjos e também 

críticas quanto as suas estruturas e formalidades de operacionalização. No Brasil, não se pode negar que 

as compras públicas têm um forte instrumento de promoção do desenvolvimento local e regional. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2015), o mercado 

de compras públicas corresponde a 13% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, fato este que atribui 

ao Estado grande influência no mercado consumidor nacional.  

Batista e Maldonado (2008, p. 683) explicam que, ainda, se pode notar no Brasil e no mundo 

a presença de “estruturas tradicionais, funcionais e departamentadas”, cuja capacidade decisória é débil 

e engessada, o que se contrapõe, frontalmente, a um processo de aquisição que vem exigindo cada vez 

mais dinamicidade e flexibilidade.  

Considerando que o governo é o maior consumidor do Brasil, cabe aos gestores 

públicos os desafios de conhecer, regulamentar e incorporar as mudanças nos processos das 

compras públicas introduzidas pela legislação, conscientizando sobre sua importância e 

assumindo a responsabilidade de promover os processos de mudanças em seus órgãos (LOPES, 

2020).  

Como forma de alcançar uma gestão eficiente, atendendo as necessidades da 

população com menor preço possível, no Brasil, buscou-se o processo licitátório. Contudo, este 

modelo tem sido alvo de algumas críticas, já que as amarras do processo licitatório ainda 

ignoram certas ferramentas tecnológicas, inovações e a celeridade dos procedimentos (ALVES, 

2020).  

Nas licitações de uma maneira geral e no contexto brasileiro, o maior risco é o não 

atingimento dos seus objetivos, quais sejam: a garantia da isonomia, da proposta mais vantajosa 

e o desenvolvimento nacional sustentável (COSTA; TERRA, 2019). 

Quadro 1 – Modalidades de Licitação 

LEI MODALIDADE 

8.666/1993 Concorrência 

Tomada de Preço 

Convite 

Concurso 

Leilão 
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10.520/2002 Pregão 

Fonte: Adaptação das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 

2.2      Os efeitos da COVID-19 nas compras públicas 

 

O estado de calamidade pública, instituído a partir de fevereiro de 2020, propiciou o 

rápido surgimento de um direito provisório com vistas a suprir mais rápida e eficazmente as 

urgentes necessidades de aquisições e contratações, entre as quais a previsão de utilização da 

dispensa de licitação para seleção de fornecedores para atas de registro de preços, a ampliação 

do uso do regime diferenciado de contratações, o pagamento antecipado de despesas 

contratadas, e o aumento temporário do limite de valor de dispensa de licitação (FIUZA et al. 

2020). 

Para Ito e Pongeluppe (2020, p. 782), a pandemia, resultante do “surto da doença do 

coronavírus”, representa uma “situação sem precedentes”, na qual “os agentes públicos no nível 

do município não têm referências claras ou políticas testadas”.  

 Segundo Coelho et al. (2020, p. 839) “o enfrentamento à COVID-19 no Brasil 

demanda estratégias e ações integradas e articuladas entre as três esferas de governo e seus 

diversos setores de políticas públicas para prestar serviços públicos essenciais e ofertar 

programas governamentais emergenciais". Os referidos autores defendem que “para que essas 

ações públicas alcancem os cidadãos-usuários, as áreas-meio da administração pública, entram 

em operação”. “Finanças, recursos humanos, processos e tecnologia da informação (TI), 

compras e contratos, logística e operações, e comunicação/marketing, evidenciam as 

engrenagens das organizações públicas no contexto da crise sanitária” (COELHO et al. 2020, 

p. 839). 

O cenário de pandemia reforçou a importância das compras públicas no contexto 

brasileiro e evidenciou a necessidade de realizar mudanças nos procedimentos de compras para 

atender a situação de emergência e ao estado de calamidade da União, Estados e Municípios. 

Com intuito de agilizar o processo das compras públicas, publicou-se a Lei 13.979/2020.   

O combate à pandemia implicou em inovação e flexibilização na legislação de 

aquisições e contratações, a fim de propocionar a celeridade dos processos de compras públicas, 

com a possibilidade do gestor público optar pela dispensa de licitação e cumprimento de um rito 

sumário nas referidas aquisições. 
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2.3 As inovações da Lei 13.979/2020 e alterações pela Lei 14.035/2020  

 

A Lei 13.979 buscou privilegiar a preservação da vida dos cidadãos no período de 

enfrentamento da pandemia, criou a hipótese de dispensa temporária de realização de 

procedimento licitatório; trouxe a figura do pregão simplificado, determinando a redução de 

alguns prazos; apresentando mecanismos de centralização das compras através do Sistema de 

Registro de Preço para compras diretas. 

 Autoriza a contratação de empresas declaradas inidôneas ou que estejam com o seu 

direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspensos, quando se 

demonstrar ser ela a única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido, devidamente 

fundamentado (JUSTEN FILHO, 2020). 

Há dispensa de audiência pública para os procedimentos licitatórios cuja estimativa de 

valor supere R$ 1.500.000,00. Os contratos terão prazo de duração de até seis meses e poderão 

ser prorrogados por períodos sucessivos. O poder público poderá prever que os contratados 

fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 

objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato (BRASIL, 

2020). 

Autoriza a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, 

equipamentos e insumos da área de saúde. Permite a aquisição de equipamentos usados. 

Presunção e limitação na contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência. Estimativa de preços, que mediante justificativa da autoridade competente, será 

dispensada, ou através de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes parâmetros: a) Portal de compras 

do governo federal; b) Pesquisa publicada em mídia especializada; c) Sites especializados ou 

de domínio amplo; d) Contratações similares de outros entes públicos; ou e) Pesquisa realizada 

com os potenciais fornecedores.  

O gestor público não está impedido de realizar a contratação por valores superiores 

decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que haja negociação 

prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para obtenção de 

condições mais vantajosas, e efetiva documentação, nos autos da contratação correspondente, 

da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente (BRASIL, 2020)  
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Mediante justificativa, pode ser dispensada a apresentação de documentação relativa 

à regularidade fiscal ou o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de habilitação, desde que 

se apresente prova de regularidade trabalhista  e o cumprimento do inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos. 

Sivers (2020) alerta que, dado o contexto em que a lei foi elaborada, nem todas as 

situações que podem ocorrer na prática foram abordadas pela Lei 13.979, como a ausência de 

prazos diferenciados para as microempresas e empresas de pequeno porte definidas pela Lei 

Complementar 123/2006. 

O art. 4º-B da Lei nº 13.979 (2020) preconiza que sejam atendidas as seguintes condições para 

configurar a aplicação de dispensa de licitação: I- ocorrência de situação de emergência; II- necessidade 

de pronto atendimento da situação de emergência; III- existência de risco à segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e IV- limitação da contratação 

à parcela necessária ao atendimento da  situação de emergência. 

2.4      A justificativa das decisões de dispensa de licitação 

No momento da prestação de contas das compras públicas aos controladores, Sivers (2020) 

afirma que, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais dos gestores e as exigências das 

políticas públicas a seu cargo e as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 

condicionado a ação do agente.  

Quanto à fundamentação para justificativa das compras diretas: 

A formalização das contratações emergenciais efetuadas sob a égide da lei 

13.979/2020 deve ser acompanhada de devida fundamentação, contendo a indicação 
de motivos, circunstâncias, precauções e diligências de que tenha lançado mão o 

gestor público, que orientaram a adoção de determinada solução tida como a mais 

vantajosa possível naquele cenário, sempre com vistas ao melhor atendimento do 

interesse público  (JUSTEN FILHO, 2020, p. 4). 

 

Conforme afirma Justen Filho (2020), os procedimentos de contratação pela Lei 

13.979/2020 devem ser antecedidos e acompanhados de providências destinadas a evidenciar a 

sua compatibilidade com os princípios norteadores da atividade administrativa: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

A contratação fundamentada na Lei 13.979/2020 necessita de um planejamento 

mínimo acerca da demanda, que contenha os meios de atendimento e as regras sobre as suas 
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condições, além da declaração do objeto, da correta identificação da necessidade, da definição 

resumida da solução, dos critérios de medição e pagamento, da adequação orçamentária e da 

pesquisa de preços, que, mediante justificativa da autoridade competente, pode, inclusive, ser 

dispensada (CASTROVIEJO, 2020). 

Vargas; Menezes; Rangel (2021, p. 131) entendem que: 

A fundamentação da dispensa de licitação exige a demonstração de alguns elementos 

básicos, ou seja, padrões mínimos de justificação, que incluam (1) uma base 
normativa, (2) uma circunstância fática, e (3) uma conexão entre a norma e o fato– é 

dizer, a demonstração de um elo mínimo de entre os elementos anteriores. Em cada 

área da administração, estes três elementos podem ter caracterizações diversas. Na 

compra de bens para atender às demandas da pandemia, a Lei de Licitações e a Lei do 

Coronavírus fixam os critérios básicos para a dispensa. O conjunto geral dos 

elementos da justificativa de dispensa estão previstos no parágrafo único do artigo 26 

da Lei de Licitações. 

 

Assim, a justificativa da decisão de dispensa de licitação deve conter no mínimo três 

elementos básicos: o ato normativo, a circunstância e o nexo, assim descritos por Vargas; 

Menezes; Rangel (2021, p. 133-134): 

Ato normativo: A possibilidade de dispensa de licitação deve estar prevista em lei. O 

gestor não é obrigado a mencionar o dispositivo legal em sua decisão. Presume-se o 

conhecimento da norma no direito. Porém, na justificação de sua decisão, é comum a 

referência à norma inclusive para esclarecer como o caso concreto se insere no quadro 

normativo vigente. As fundamentações legais mais comuns são a Lei 13.979/2020, a 

Lei 8.666/93 e a MP 926/2020.  

Circunstância: A dispensa de licitação deve explicitar a realidade em que ocorre a 

compra pública. Não basta que a exposição dos fatos seja genérica ou abstrata, 

embora, em linhas gerais, se presuma a emergência e a urgência da contratação. Aqui 

se incluem elementos definidos nos incisos do artigo 26 da Lei 8.666 de 1993, como 

a razão da escolha do fornecedor ou executante; preços; documentos de aprovação 

dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, com as flexibilizações 
admitidas pela Lei do Coronavírus.  

Nexo: A dispensa de licitação deve explicitar a relação entre a norma e o fato; é dizer, 

oferecer uma justificativa de sua decisão, em sentido estrito. Cabe ao gestor 

demonstrar que a situação concreta realmente se encaixa no quadro normativo em 

vigor e, portanto, a dispensa de licitação é adequada para a contratação pública. A 

relação entre o mundo fático e o mundo normativo, por assim dizer, deve ser 

minimamente desenvolvida a partir de argumentações particulares e específicas. 

 

Para Vargas; Menezes; Rangel (2021, p. 133-134), tanto a dispensa de licitação, quanto a 

circunstância, deve apresentar uma justificativa que evidencie a realidade fática na qual a compra 

pública é realizada. A fundamentação é insuficiente quando a apresentação dos fatos for genérica ou 

abstrata, mesmo com a presunção da emergência por conta da pandemia. Faz-se necessária a inclusão 

dos elementos preconizados na Lei de Licitações e Contratações. Os autores defendem que a referência 

simplificada e em abstrato a uma norma está longe de responder às demandas básicas de justificação do 
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ato de dispensa licitatória e que a dispensa licitatória deve explicitar a relação entre a norma e o fato para 

compor o nexo.  

“Menor preço não é justificativa para compra de produtos de baixa qualidade. Deve a 

Administração, em busca do melhor preço, verificar se as propostas estão de acordo com as 

especificações do ato convocatório, amostras ou protótipos exigidos” (TCU, 2010). 

Por conta da pandemia, as contratações tiveram de ser realizadas de forma urgente pelo gestor, 

exigindo assertividade na tomada de decisão, sendo que esta urgência pôde gerar falhas e limitar ou 

inibir a realização de pesquisas de propostas mais economicamente vantajosas e benéficas, portanto, 

cabe ao administrador demonstrar a realidade fática na justificativa das aquisições, a fim de se 

resguardar e de que tal situação seja clara para o controlador.  

Consequentemente, a deficiência ou ausência de justificação pode prejudicar o controle, 

podendo implicar em punição para o gestor público pelos controladores e comprometer o desempenho 

e eficácia do processo decisório do gestor público num momento de suma importância para salvaguardar 

vidas humanas num ambiente de pressões e cobranças por resultados positivos no combate à pandemia 

do coronavírus. 

2.5     O processo decisório e o contexto da dispensa de licitação 

Simon (1979), na obra Comportamento Administrativo, afirma que a Teoria 

Comportamental concebe a organização como um sistema de decisões, em que cada pessoa 

participa de forma racional e consciente, tomando decisões individuais a respeito de alternativas 

racionais de comportamento, e que a organização está permeada de decisões e de ações. 

A tomada de decisão é um processo de análise e escolha entre várias alternativas 

disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir (SIMON, 1963). Para Simon (1965), 

as atividades desenvolvidas nas organizações são, essencialmente, de tomada de decisão e 

resolução de problemas. 

O fluxo da decisão passará pela caracterização das compras públicas com dispensa de 

licitação; verificação do cumprimento dos requisitos legais das compras sem licitação; análise 

de como os gestores justificam as decisões de dispensa; e descrição das orientações do OS-7L 

quanto ao monitoramento das dispensas em Sete Lagoas. 

Para Melo (1999) apud Oliveira (2003), cada indivíduo tem uma forma particular de 

tomar decisões, em razão de como são compreendidas ou aceitas as diretrizes, em todos os 

detalhes de alternativas de ação, critérios e parâmetros. Uma pessoa ainda pode tomar decisões 
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diferentes, em momentos distintos, diante das mesmas circunstâncias por meio de suas 

características, bagagem pessoal de conhecimentos e certo nível de subjetividade. 

Segundo Motta e Vasconcelos (2002), o processo decisório baseia-se em quatro etapas: 

(i) identificação e definição dos problemas a partir de uma análise de oportunidades e ameaças 

próprias a um ambiente de negócios específico; (ii) elaboração de várias soluções para os problemas 

identificados a partir das informações existentes; (iii) comparação exaustiva das consequências de 

cada alternativa de ação, seleção das alternativas e decisão final; e (iv) implementação da melhor 

alternativa de ação possível de acordo com critérios previamente estabelecidos. 

Figura 2 – Etapas do processo decisório 

 

Fonte: Adaptação de Motta e Vasconcelos (2002) 

O conceito de racionalidade limitada expressa que os administradores buscam tomar 

as decisões mais lógicas que podem, considerando as restrições impostas por informações e 

capacidades limitadas. Ou seja, em vez de buscarem a decisão perfeita ou ideal, eles, 

frequentemente, aceitam a decisão que servirá adequadamente a seus propósitos, deixando de 

maximizar as alternativas e de buscar encontrar a decisão ótima (STONER, 1985). 

Para Rezende e Abreu (2001, p. 158), há dois tipos de processo decisório no que tange à sua 

formalidade: 1) intuitivo: "individual, pessoal, envolvendo experiência, astúcia, tino comercial, não 

utilizando nenhuma técnica de métodos e processos"; 2) formal: "metodológico, grupal, explícito, 

 

•Identificação e definição de problemas a partir da análisede oportunidades e ameças do 
ambiente 

 
•Elaboração de diversas soluções possíveis 

 
•Comparação exaustiva das alternativas e decisão final 

 
•Implementação da decisão "ótima" de acordo com criterios pré definidos 

UNI
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envolvendo pesquisas, raciocínio, documentação e controle, embasado em alguma técnica de métodos 

e processos". 

Figura 3 – O que o gestor considera para a dispensa de licitação 

 

Fonte: Lei 13.979 (2020) 

Para proporcionar tranquilidade e assertividade na tomada de decisão de dispensar ou 

não licitação, o gestor deve seguir a legalidade estrita no combate à pandemia, através da 

utilização de práticas e condutas adequadas à situação, a fim de se resguardar em relação aos 

controladores e buscar agilidade nas aquisições e contratações de materiais, insumos, 

equipamentos e serviços para salvar o maior número possível de vidas e perseguir a defesa do 

interesse público e da eficiência da Administração. 

2.6       Boas práticas para contratações emergenciais no contexto da COVID-19 

A ideia de boas práticas nas compras públicas é de minimizar o risco de 

desabastecimento enquanto se aproveita o poder de compra (UYARRA; FLANAGAN, 

2010). O objetivo final é de se obter resultados competitivos, vantagem ao gerenciar melhor as 

relações com fornecedores, convertendo assim as atividades de compra em uma função 

empresarial estratégica dentro da Administração Pública (GELDERMAN; WEELE, 2005). 

A Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais - CGE-MG (2020) entende que os 

dispositivos legais para as compras de suprimento do enfrentamento da pandemia da COVID-

19, indicam um planejamento mínimo para simplificação, em decorrência da urgência para o 

atendimento da demanda que originou a contratação emergencial, do processo de aquisições e 

contratações, implicando na eficácia no suprimento de bens e serviços a fim de se evitar desvios 

e desperdícios de recursos públicos. 

Ocorrência de situação de emergência; 

Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;  

Existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação 
de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou 
particulares; e  

Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência. 
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A CGE-MG (2020) recomenda que o gestor atue com cautela na condução das 

aquisições e contratações firmadas no cenário pandêmico, para que se evitem situações que 

prejudiquem o atendimento das demandas. A entidade defende que a adoção de medidas 

preventivas e de controles internos administrativos proporcionais tendem a contribuir para 

trazer segurança à alta gestão na tomada de decisão das compras públicas. 

Objetivando orientar os gestores, as equipes de planejamento de contratação e os 

fiscais de contratos, atores envolvidos nas compras públicas, a CGE (2020), para mitigar riscos, 

recomenda a seguinte sequência de ações por parte do gestor: a) Identificar a demanda; b) 

Justificar a contração; c) Realizar a pesquisa de preço; d) Definir os requisitos da contratação; 

e) Definir critérios de medição e pagamento; f) Atentar para as situações excepcionais; g) 

Definir as diretrizes da gestão e fiscalização contratual; h) Planejar o gerenciamento de riscos; 

i) Prever canais de comunicação; j) Promover a transparência; e k) Contratação. 

Em um contexto de pandemia, as decisões de compras públicas, mesmo se escolhendo 

a dispensa de licitação, devem atentar ao interesse público, que é indisponível. Por isso, além 

das justificativas das dispensas de licitação (ato normativo, circunstância e nexo) as decisões 

de compras diretas envolvem as boas práticas em compras públicas emergenciais mencionadas 

pela CGE-MG e SEBRAE. 

 Figura 4 – Decisões de Compras no contexto da pandemia de COVID-19 
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Fonte: Elaborado pelo autor conforme informações da CGE-MG e SEBRAE (2021) 

3. Considerações finais 

A gestão púbica no Brasil deve primar, em todos os entes políticos, pela transparência 

de gastos, de ações, de políticas e de accountability, que é a prestação de contas para os órgãos 

controladores e sociedade a aplicação dos recursos públicos, especialmente no controle de 

gastos no período pandêmico, no qual o volume de dinheiro gasto foi elevado 

consubstancialmente para fazer face ao combate da Covid-19. 

As compras públicas mobilizam e influenciam toda a organização e o ciclo econômico, 

haja vista o poder de compra do Estado. Além disso, o processo de compras públicas tem 

passado por transformações e de consolidação de um novo paradigma, considerando as decisões 

de compras um contexto mais amplo, que envolve os três principais pilares de sustentabilidade: 

sociais, econômicas e ambientais (PAIM TERRA, 2018).  

No entanto, as decisões de compras são limitadas à racionalidade do sujeito que decide, 

ou seja, do indivíduo responsável pela tomada de decisão, que é o gestor público encarregado 

das aquisições e contratações com dispensa de licitação. 
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Acerca do contexto de dispensa de licitação, o gestor público se depara com diversas 

solicitações de compra, tendo de realizar acurada análise sobre cada demanda e suas diversas 

variantes para verificar se ela se enquadra ou não na dispensa de licitação. Portanto, a tomada 

de decisão para a definição de se aplicar ou não a dispensa de licitação deve levar em 

consideração os preceitos legais contidos na Lei 13.979/2020 e suas alterações. 

A situação que leva os gestores a decidir pela dispensa da licitação nas compras 

públicas é quando resta configurada a urgência, necessidade e risco pelo não pronto 

atendimento da requisição; já que sem a dispensa de licitação inexistiria a necessária celeridade 

nos processos licitatórios, em decorrência dos trâmites burocráticos das compras públicas 

através do processo licitatório convencional. 

Na sua tomada de decisão, o gestor terá de ser capaz de atestar se a demanda de 

compras atende os requisitos legais para, com segurança e mediante justificativa, possa optar 

pela dispensa. Sendo que se não configurada a previsão legal, a compra deverá ser realizada 

através de licitação. Uma vez decidindo pelas compras sem licitações; deverão ser observadas 

as boas práticas de compras emergenciais, as quais contribuem para que o gestor não tenha 

problemas com os controladores e seja eficiente em suas ações.  
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