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Paulo Roberto Raiz

From: cpsp.licitacao@marinha.mil.br
Sent: quarta-feira, 14 de abril de 2021 17:44
To: CJU/SP - Protocolo
Subject: Chave de Acesso
Attachments: Ofício Externo Nº 868.pdf

Prezado (a), boa tarde. 
 
Solicito o número da chave de acesso e a inclusão do seguinte  
processo no Sapiens:: 
a) Órgão: Capitania dos Portos de São Paulo 
b) NUP: 63054.001894/2021-82 ; 
c) Assunto: Dúvida Jurídica. 
d) Data de início do Processo: 1404/2021.  
 
Respeitosamente, 
 
                                                          
                            Seção de Licitações e Contratos 
                           Capitania dos Portos de São Paulo 
                       Tel:(13)3224-6633/Retelma:8813-1115   
  "Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente" 
 





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIMENTAÇÃO SHAREPOINT

OFÍCIO n. 00316/2021/CJU-SP/CGU/AGU
 

São Paulo, 14 de abril de 2021.
 

Ao Senhor(a) CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
AVENIDA DOUTOR ESMERALDO SOARES TARQUÃNIO DE CAMPOS FILHO, CAPITANIA DOS PORTOS DE
SANTOS , 31
MACUCO 
SANTOS - SP
11015911
 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. De ordem do Senhor Coordenador-Geral da Consultoria Jurídica da União no Estado de São
Paulo, Dr. Jorge César Silveira Baldassare Gonçalves, informamos que está aberta a possibilidade para
que Vossa Senhoria realize a juntada da digitalização de documentos complementares, se necessário,
dos autos acima indicados, já cadastrados no Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens nos termos
solicitados através da mensagem eletrônica encaminhada em 17/07/2017.
2. Reiteramos que esta juntada é obrigatória, vez que não estamos recebendo autos
físicos em razão da pandemia do COVID-19 .
3. De qualquer forma, após efetivada a juntada da cópia digitalizada do processo no
Sapiens em resposta a este ofício, deverão ficar os autos físicos arquivados no Órgão, SEM
QUALQUER MOVIMENTAÇÃO, até a sua devolução pela mesma via, sob pena de violação da
legislação federal relacionada ao arquivo e à gestão documental.
4. Observando-se que, para garantir uma padronização e o bom funcionamento interno do
serviço (com decorrentes ganhos de produtividade no fluxo de pareceres emitidos em procedimentos
virtuais), as recomendações seguintes:
5. A todos processos eletrônicos a serem encaminhados a esta CJU/SP, da seguinte forma :

a ) juntada de 1 (um) arquivo com título individualizado para cada um dos documentos
principais necessários à análise jurídica (edital, contrato, termo aditivo, manifestação da contratada,
manifestação do fiscal do contrato, manifestação da autoridade, declaração de disponibilidade
orçamentária, etc);

b ) devida identificação de cada arquivo, ainda que por título genérico, com número de
identificação individual para cada arquivo juntado (id);

c) juntada aos autos da necessária lista de verificação, elencando e indexando, em ordem
cronológica, os documentos juntados, mediante arquivos individualizados, com os respectivos números
de identificação.
6. Observando-se que o nosso protocolo está sendo orientado, como regra geral, para não
aceitar processos eletrônicos em desconformidade com os apontamentos acima exposto.

 
 
 
Atenciosamente,
 

PAULO ROBERTO RAIZ

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de acesso bf477b7b





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RUA BELA CINTRA, 657, 9º ANDAR

 
PARECER n. 00018/2021/VRD/CJU-SP/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO.
ASSUNTO: CONSULTA SOBRE A VIABILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO PARA VALORES INFERIORES A QUANTIA DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS),
COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01/04/2021.
VALOR: NÃO INFORMADO.

 

 

EMENTA:LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (CONSULTA SOBRE A
ATIVIDADE MEIO DO ÓRGÃO). HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PEQUENO
VALOR PREVISTA NO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021.

I - Na sistemática adotada pelo art. 191 da nova Lei, o legislador assegurou a continuidade
da vigência e da aplicação da Lei federal nº 8.666/1993, até 01/04/2023, sem retirar,
contudo, a faculdade de se aplicar, desde 01/04/2021, a Lei federal nº 14.133, de 2021.
Permitiu-se, portanto, a convivência do antigo com o novo, sem esvaziar o conteúdo de
qualquer um dos dois regimes jurídicos. A única exigência, prevista no art. 191 da Lei
federal nº 14.133, de 2021, foi a de a opção escolhida ser indicada expressamente no edital
ou no aviso ou instrumento de contratação direta.

II - A Lei federal nº 14.133, de 2021 tem vigência e aplicabilidade direta e imediata, mas
ainda não é integral. Isso porque, alguns de seus dispositivos dependem de
regulamentação, ao passo que outros, carecem de concretização material, ou seja,
dependem da prática de atos materiais para sua implementação, como é o caso, por
exemplo, da instituição do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

III - No ponto referente aos aspectos essenciais decorrentes do Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), enquanto ele não for implementado no âmbito do Poder
Executivo Federal, pensamos que a solução esteja na interpretação extensiva a ser
emprestada ao parágrafo único do artigo art. 176 da Lei federal nº 14.133, de 2021,
adotando as medidas previstas no parágrafo único deste artigo.

IV - É vedada a aplicação conjunta da Lei federal nº 14.133, de 2021 com as Leis federais
nº 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002. A opção feita por uma exclui a das outras.

V - Segundo pensamos, ainda que o advento do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº
14.133, de 2021, não tenha alterado as razões motivadoras da menção do artigo 24, incisos
I e II, da Lei federal nº 8.666, de 1993 nas Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009,
34/2011 e 46/2014, diante do disposto no § 5º do art. 53 da Lei federal nº 14.133, de 2021
e tendo em vista os princípios da hierarquia, do controle e da supervisão ministerial, ad
cautelam (por segurança, por cautela), antes de se aplicar às referidas Orientações da AGU
nas licitações e contratos disciplinados pela nova Lei, é recomendável aguardar a
manifestação do Excelentíssimo Advogado-Geral da União, a fim de que ele estenda,
expressamente, a aplicação do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133, de 2021 às
aludidas Orientações Normativas das AGU.

 
 
 
 
 
Excelentíssimo Coordenador-Geral da CJU/SP,
 
 
 
RELATÓRIO.
 
 
 

1. Por meio do Ofício nº 868/ CPSP-MB, de 14/04/2021 (ID 02), a Capitania dos Portos de São
Paulo formula consulta jurídica acerca da utilização do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021 de forma
conjugada com a Lei federal nº 8.666, de 1993. Por conta disso, solicita análise jurídica, com
fundamento no art. 38, parágrafo único, da Lei federal nº 8.666, de 1993.

 
2. A consulta jurídica consta do ID 04, tendo sido formulada nos seguintes termos:

 
Assunto: Consulta sobre a viabilidade Jurídica da utilização da Dispensa de Licitação, para
valores inferiores a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base na Lei nº
14.133/21

 
Relatório

O Órgão Consulente demanda parecer jurídico acerca da viabilidade da contratação que
envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras, com base na nova Lei supramencionada, publicada em 01/04/2021.

Relato, que em recente Pregão Eletrônico nº 01/2021, realizado por este Órgão na data de
06/04/2021, para contratação de serviços de telefonia móvel, não surgiram licitantes
interessados, resultando em "licitação deserta". Importa ressaltar, que o referido Pregão
tinha o valor máximo estimado em R$ 32.766,96 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e
seis reais e noventa e seis centavos).



 

Fundamentação

Considerando a aplicação do inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/21, e o aumento dos
produtos e serviços decorrentes da Pandemia do COVID-19, faz-se necessária a ampliação
dos limites de dispensa de licitação, com a finalidade de prover maior agilidade na
execução da despesa pública, com o propósito de atender o interesse público com maior
eficiência.

Cumpre ressaltar, o engajamento das Forças Armadas no combate a Pandemia, assim
sendo, evitar processos licitatórios desnecessários, reduz significativamente o pessoal
empregado nestas atividades administrativas e consequentemente, o custo da máquina
pública.

 

Conclusão

No sentido de evitar ilegalidade ou irregularidade em seus procedimentos licitatórios, este
Órgão Consulente, solicita manifestação dessa Consultoria Jurídica da União, a fim de
informar a existência de impedimento normativo, para emprego imediato do art. 75 da Lei
14.133/21, em contratações de baixo valor no corrente ano.

 
 

3. Os autos digitais do processo em comento foram distribuídos ao presente Advogado em
16/04/2021, por meio do Sistema SAPIENS.
4. Cumpre esclarecer que o exame e o pronunciamento sobre o processo administrativo em
comento far-se-á tendo em vista os termos do inciso V do artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993, que estabelece: 

 
Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros
de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da
República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:

(...)

V - assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos
atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade
sob sua coordenação jurídica;

(...)

 
5. Registramos que nos termos do art. 13, inciso II, da Portaria nº 14, de 23/01/2020, do
Excelentíssimo Advogado-Geral da União compete à CJU de cada estado as demandas classificadas
como urgentes. Confirme-se:

 
Art. 13. Compete ao Consultor Jurídico da União no Estado quanto às atividades da e-CJU:

I - coordenar as atividades do setor de protocolo e distribuição da Consultoria Jurídica da
União no Estado a fim de garantir a correta classificação do assunto e distribuição dos
processos nas áreas definidas no art. 1º;

II - analisar, ou distribuir na Consultoria Jurídica da União no Estado, processo
que, pelas suas peculiaridades, e para atingir o fim almejado, considere
pertinente o exame no âmbito desta Consultoria, bem como os urgentes;

III - atendimento da autoridade assessorada nos processos de competência das e-CJUs,
desde que seja imprescindível;

IV - divulgar aos órgãos assessorados as orientações normativas, pareceres referenciais e
decisões das e-CJUs sempre que solicitado pelos Coordenadores destas últimas; e

V - desenvolver outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Consultor-Geral da União.

§ 1º Considera-se urgente o processo que precise de manifestação jurídica com
prazo inferior a 10 (dez) dias corridos, sob pena de prejuízo grave para o órgão
assessorado ou aqueles que, independentemente do prazo, o Consultor Jurídico
assim avaliar em razão das circunstâncias apresentadas.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput, desde que não seja possível a análise por si ou por
outro membro da Consultoria Jurídica da União no Estado que não esteja em exercício em
uma das e-CJUs, o Consultor Jurídico poderá distribuir os processos aos membros lotados na
Consultoria Jurídica da União no Estado em exercício em uma das e-CJUs.

§ 3º A competência estabelecida no inciso I do caput não impede a utilização de
ferramentas tecnológicas para distribuição direta dos órgãos assessorados à e-CJU.

(destaque não do original)

 
 

6. É o breve relatório. Passa-se a emissão do Parecer jurídico sobre o caso ora descrito.
 
 
FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO.
 
 

7. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados.
8. Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar
providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do
risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.
9. Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos
jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa
de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua
adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. Neste
sentido, inclusive, é o enunciado da Boa Prática Consultiva – BPC n° 07, do Manual de Boas Práticas
Consultivas da CGU/AGU:

 
A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo
reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir



opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu
acatamento.

 
10. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço
estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em
parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.
11. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento
jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos
administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu
espectro de competências.  Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que
sejam juntadas ou citadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da autoridade e demais
agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que estabelecem as respectivas competências,
com o fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou
determinado ato tinha competência para tanto. Todavia, a ausência de tais documentos, por si, não
representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento do feito.
12. Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter
vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da
margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.  
Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da
Administração.
13. No ponto, inclusive, pertinente é o trecho da Decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes
nos autos do Habeas Corpus nº 176.552 – SC:

 
“...

O Parquet qualifica como “padronizado” o parecer transcrito. Todavia, conforme registrei
na decisão através da qual deferi a liminar, considerada a natureza da atividade típica do
parecerista jurídico, penso que a análise a ser feita neste estágio do processo
licitatório é de mera formalidade. Isto é dizer, em outras palavras, que não caberia à
advogada elaborar, além do parecer jurídico, um parecer técnico sobre as especificidades
que supostamente seriam direcionadoras do edital.

...

Vou mais adiante: além de se levar este grau de liberdade da Administração em conta, é
inexigível da responsável pelo parecer jurídico que proceda à análise de especificidades
técnicas de objetos de licitações de compra. Isso porque não e de sua competência
conhecer de tais assuntos, posto que a sua qualificação técnica é da esfera jurídica, não
mecânica.

Em outras palavras, exigir que uma procuradora jurídica municipal tenha o
conhecimento técnico necessário para vislumbrar qual o grau de especificidade
de modelos de máquinas retroescavadeiras configuraria fraude à licitação é
perder de vista até mesmo a sombra da razoabilidade.

 
 
 
DA SOLUÇÃO DA CONSULTA.
 
 

14. A solução da consulta que nos é dirigida pelo Órgão assessorado permeia a compreensão e
o esclarecimento de vários pontos da Lei federal nº 14.133, de 01/04/2021. Muitas das questões que
surgem ainda dependem de construção interpretativa, máxime àquelas carentes de adoção de medidas
administrativas, visando assegurar a aplicabilidade dos dispositivos da referida Lei.
15. Conduziremos o presente Parecer, primeiramente, abordando a questão da vigência e da
eficácia da Lei federal nº 14.133, de 01/04/2021, seguindo, ao depois, para analisar a possibilidade de
sua aplicação conjunta com as Leis federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002. Firmadas estas premissas,
voltaremos nossa atenção para a hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, incisos I e  II, da
Lei federal nº 14.133, de 01/04/2021 (dispensa de licitação por pequeno valor), contextualizando seus
contornos e limites, considerando o disposto nos §§ 1º a 4º, bem como no § 7º, todos do citado artigo 75
da Lei em comento. Ao final, teceremos considerações acerca da possibilidade ou não de se aplicar as
Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014, considerando o advento da nova Lei
de Licitações e Contratos Administrativos.

 
 

Da vigência, aplicabilidade e eficácia da Lei federal nº 14.133/2021.
 
 
 

16. Para análise deste ponto, pertinente é a transcrição dos seguintes dispositivos da Lei federal
nº 14.133, de 01/04/2021:

 
 

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial
destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

§ 1º O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a
ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de:

I - 3 (três) representantes da União indicados pelo Presidente da República;

II - 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho
Nacional de Secretários de Estado da Administração;

III - 2 (dois) representantes dos Municípios indicados pela Confederação Nacional de
Municípios.

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações:

I - planos de contratação anuais;



II - catálogos eletrônicos de padronização;

III - editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais
de licitação e respectivos anexos;

IV - atas de registro de preços;

V - contratos e termos aditivos;

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.

§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer:

I - sistema de registro cadastral unificado;

II - painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de
notas fiscais eletrônicas;

III - sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta Lei;

IV - sistema eletrônico para a realização de sessões públicas;

V - acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep);

VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à
execução do contrato, que possibilite:

a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo
interessado previamente identificado;

b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso
III do caput do art. 19 desta Lei;

c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do contratado
designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de
regulamento;

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

§ 4º O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 5º (VETADO).

Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes federativos poderão
instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas
contratações.

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas
por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de
regulamento.

§ 2º (VETADO).

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos,
contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;

II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o §
2º do art. 17 desta Lei;

III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere
o caput deste artigo deverão:

I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em
sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança
de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento,
que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

(...)

 

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência
expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

 

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta
Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou
de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada
expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo
será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.

 

Art. 193. Revogam-se:

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.

 

Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

 
 

17. Publicada em 01/04/2021,  no Diário Oficial da União, a Lei federal nº 14.133, de 2021
entrou em vigor nesta mesma data., conforme prescreve o seu art. 194.

No aspecto intertemporal, o art. 190 da Lei federal nº 14.133, de 2021 assegurou que os
contratos assinados antes da entrada em vigor desta Lei, continuem regidos conforme as regras
previstas na legislação revogada, a saber, a Lei federal nº 8.666/1993. Desta maneira, por exemplo, um
contrato de serviços continuados, com vigência de até 60 (sessenta) meses, assinado em 20/01/2021, a



princípio, terá vigência até 20/01/2026, sendo, durante todo este período regrado pela Lei federal nº
8.666, de 1993.
18. Quanto ao art. 191 c/c art. 193, inciso II, ambos da Lei federal nº 14.133, de 2021, extrai-se
da leitura destes dispositivos que a intenção do legislador foi a de permitir a convivência de dois
regimes jurídicos distintos, quais sejam, o da Lei federal nº 8.666, de 1993, até 01/04/2023, e o da Lei
federal nº 14.133, de 2021. Objetivou, ainda, evitar que tais regimes fossem intercambiáveis entre si,
vedando, assim, a aplicação combinada de referidas Leis.
19. O parágrafo único do art. 191 da Lei federal nº 14.133, de 2021 cria outra hipótese que
permite a aplicação da Lei federal nº 8.666, de 1993, mesmo após a sua revogação marcara para
01/04/2023. Assim, por exemplo, um um contrato de serviços continuados, com vigência de até 60
(sessenta) meses, assinado em 20/04/2021 sob a regência da Lei federal nº 8.666, de 1993, a princípio,
terá vigência até 20/04/2026, sendo, durante todo este período regrado por esta última Lei.
20.  Por conseguinte, tanto o art. 190, como o parágrafo único do art. 191, todos da
Lei federal nº 14.133, de 2021 atribuíram à Lei federal nº 8.666, de 1993 efeitos ultrativos,
permitindo sua aplicabilidade mesmo após a consumação da sua revogação, cuja ocorrência
dar-se-á ao cabo do prazo de dois anos após a publicação da Lei federal nº 14.133, de 2021,
conforme estabelece o art. 193, inciso II, desta última Lei. Logo, foram criadas duas
hipóteses de ultratividade, permitindo que os contratos iniciados e regrados pela Lei federal
nº 8.666/1993, mesmo após 01/04/2023, continuam sendo regidos por esta Lei..
21. Quanto aos artigos 89 a 108 da Lei federal nº 8.666, de 1993, que tratavam dos crimes e
das penas, foram revogados expressamente pelo art. 193, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 2021.
Logo, houve derrogação imediata e integral destes preceitos legais, aplicando-se, quanto ao tema, o que
prescrevem os artigos 337-E a 337-P do Código Penal, os quais foram inseridos pelo art. 178 da Lei
federal nº 14.133, de 2021.
22. Na parte referente às licitações e contratações administrativas, observa-se que o objetivo
do legislador foi o de assegurar a transição entre os dois regimes jurídicos, permitindo a aplicabilidade
de ambos, durante determinado lapso temporal, ou seja, pelo período de dois anos a contar da
publicação da Lei federal nº 14.133, de 2021.
23. Ao que nos parece, um dos objetivos do legislador, foi o de amenizar a transição entre os
dois regimes, evitando sua revogação imediata ou com data marcada, caso tivesse fixado um prazo de
vacatio legis (período de tempo, que vai da publicação da lei até a sua entrada em vigor, no qual ela fica
sem vigência). Desta maneira, na sistemática adotada pelo art. 191 da nova Lei, o legislador assegurou
a continuidade da vigência e da aplicação da Lei federal nº 8.666/1993, até 01/04/2023, sem retirar,
contudo, a faculdade de se aplicar, desde 01/04/2021, a Lei federal nº 14.133, de 2021. Permitiu-se,
portanto, a convivência do antigo com o novo, sem esvaziar o conteúdo de qualquer um dos dois
regimes jurídicos. A única exigência, prevista no art. 191 da Lei federal nº 14.133, de 2021, foi a de a
opção escolhida ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta.
24. Resta a questão da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas ( PNCP), conforme
estabelece o art. 174 da Lei federal nº 14.133, de 2021. Poder-se-ia, com base numa interpretação
literal, advogar o entendimento de que, enquanto não criado referido sítio eletrônico oficial,  estaria
inviabilizada a aplicação da nova legislação.
25. Notamos que vários dispositivos da Lei federal nº 14.133, de 2021 fazem alusão ao Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP).Vejamos:

 

art. 23, § 1º, inciso I: possibilita que os preços para fins de definição do valor estimado da
licitação, estejam disponíveis para consulta constantes no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP);
art. 37, inciso III: disponibilidade de registro cadastral unificado de notas por desempenho
do licitante em contratações anteriores, para fins de realizar o julgamento por melhor
técnica ou técnica e preço;
art.  54: disciplina a publicidade do edital e de seus anexos, a qual dar-se-á
mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de
seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
art. 54, § 3º: disponibilidade dos documentos elaborados na fase preparatória que
porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, após a homologação do
processo licitatório;
art. 75, § 4º: trata da forma de pagamento das contratações de pequeno valor, cuja
realização, preferencialmente, dar-se-á mediante cartão de pagamento, cujo extrato
deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP);
art. 87: cuida da obrigatoriedade de os órgãos e entidades da Administração
Pública utilizarem o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de
licitantes, na forma disposta em regulamento;
art. 94: estabelece como condição indispensável de eficácia do contrato e de
seus aditamentos a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), nos prazos assinalados no referido artigo;
art. 174: disciplina a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
art. 176: determina aos Municípios, enquanto não adorarem o PNCP, publicarem no diário
oficial, as informações que a Lei federal nº 14.133, de 2021 exige, divulgando-as em sítio
eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Determina, ainda, disponibilizar a
versão física dos documentos em suas repartições;
art. 82: estabelece competir ao Poder Executivo federal atualizar a cada dia 1º de janeiro,
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que
venha a substituí-lo, os valores fixados  pela Lei federal nº 14.133, de 2021, os quais
serão divulgados no PNCP.

 
26. Dentre as regras relativas ao Portal Nacional de Contratações Públicas ( PNCP), incidentes na
Lei federal nº 14.133, de 2021, as que nos parecem mais fortes, em termos de se constituírem
argumentos hábeis para obstar a aplicação direta e imediata da aludida Lei, são aquelas dispostas nos
artigos 54, 87, e 94.
27. No entanto, se admitirmos como pertinente e possível que os artigos 54, 87, e 94 da Lei
federal nº 14.133, de 2021 possuem força obstativa à vigência e aplicabilidade  da Lei em comento, há
de se admitir, também, ad argumentandum tantum (apenas para argumentar), que a própria eficácia do
art. 194 da Lei federal nº 14.133, de 2021, que estabelece a Lei entrar vigor na data de sua publicação,
estaria, por consequência, também esvaziada. Haveria, portanto, uma contradictio in terminis



(contradição de termos, palavras), na própria lei. Com efeito, trilhar por esta linha interpretativa deporia
contra dois dos clássicos postulados da hermenêutica jurídica, quais  sejam, os da interpretação lógica e
sistemática da lei.
28. Pois bem. Há de se extrair, portanto, uma interpretação razoável, coerente, lógica e
sistemática de toda a Lei federal nº 14.133, de 2021.
29. A rigor, se o próprio artigo 194 preceitua que a Lei em comento entra vigor na data de sua
publicação e o artigo 191, também desta mesma Lei, estabelece que a Administração poderá optar por
licitar ou contratar diretamente com base na Lei federal nº 14.133, de 2021 ou de acordo com as Leis
federais nº 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002, ou ainda, de acordo com os artigos 1º a 47 da Lei federal
nº 12.462, de 2011, resta patente que a intenção do legislador foi a de viabilizar a imediata
aplicação da nova legislação, dando oportunidade para que, já de plano, a Administração
pudesse experimentar a lei publicada, a fim de ela já ir se familiarizando com as suas
novidades, mas sem lhe retirar a possibilidade de, por determinado período de tempo,
continuar a se valer da Lei federal nº 8.666, de 1993, cujos dispositivos já são conhecidos,
dando-lhe assim maior segurança na sua aplicação. 
30. Note-se haver certo descompasso entre o caput do art. 191 da Lei federal nº 14.133, de
2021 e o seu parágrafo único. Isso porque, enquanto o caput do art. 191  permite que a Administração
opte por licitar ou contratar diretamente de acordo com a Lei nova ou de acordo com as Leis federais nº
8.666, de 1993 e 10.520, de 2002, ou ainda, de acordo com os artigos 1º a 47 da Lei federal nº 12.462,
de 2011, o parágrafo único do mesmo artigo afirma que o contrato respectivo, apenas nos casos de
licitação, será regido pelas regras previstas nas leis antigas durante toda a sua vigência. Ora, a
literalidade desta interpretação pode induzir o entendimento de que os contratos decorrentes de
dispensa ou inexigibilidade de licitação não poderiam seguir a sistemática das Leis federais nº 8.666, de
1993 e 10.520, de 2002, ou ainda, dos artigos 1º a 47 da Lei federal nº 12.462, de 2011. Se admitirmos
como possível esta interpretação, a conclusão tirada é que haveria uma contradição lógica entre o caput
do art. 191 da Lei federal nº 14.133, de 2021 e o seu parágrafo, o que não faria sentido. Como sabido, a
função do parágrafo é a de complementar o que está exposto no caput do artigo ou ainda, apresentar
casos de exceção ao que foi estabelecido no referido caput. Logo, no caso concreto, para se superar a
contradição gerada pela literalidade do parágrafo único, cremos que a opção melhor é fazer uma
interpretação extensiva do caput do art. 191 da Lei em comento, para compreender que também estão
inseridas no parágrafo único as contratações diretas.
31. Com efeito, já temos elementos para fixar a seguinte premissa: a vigência e
aplicabilidade da Lei federal nº 14.133, de 2021 é direta e imediata, mas ainda não é
integral. Como vimos, alguns de seus dispositivos dependem de regulamentação, ao passo que outros,
carecem de concretização material, ou seja, dependem da prática de atos materiais para sua
implementação, como é o caso, por exemplo, da instituição do Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP).
32. No aspecto em que a aplicabilidade da Lei federal nº 14.133, de 2021 ainda não é integral,
seja porque alguns de seus dispositivos carecem de regulamentação, seja porque ainda não foram
praticados os atos materiais tendentes a assegurar a realização plena de seus efeitos previstos em
determinados artigos, enquanto tais medidas não forem implementadas, há de se identificar soluções
jurídicas transitórias, visando permitir a aplicação da lei, mas sem desrespeitar valores ou princípios
essenciais para a Administração Pública, como os da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
administrativas.
33. A rigor, os artigos carentes de regulamento estarão com a sua eficácia suspensa, no ponto
relativo à regulamentação de que necessitam. Já quanto à prática de atos materiais, há de se esperar
sua consumação no mundo fático e, enquanto esta não ocorrer,  para os pontos considerados essenciais
destinados a permitir a aplicabilidade e operacionalidade da Lei federal nº 14.133, de 2021, cabe buscar
soluções alternativas e transitórias.
34. No ponto referente aos aspectos essenciais decorrentes do Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), enquanto ele não for implementado no âmbito do Poder Executivo Federal, pensamos
que a solução esteja na interpretação extensiva a ser emprestada ao parágrafo único do artigo art. 176
da Lei federal nº 14.133, de 2021, adotando as seguintes medidas:

publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em
sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;
disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de
qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento,
que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

35. Em abono a aplicação imediata da Lei federal nº 14.133, de 2021, encontramos a seguinte
publicação no Blog da Zenite (https://www.zenite.blog.br/a-aplicacao-da-nova-lei-de-licitacoes-depende-
da-criacao-do-portal-nacional-de-contratacoes-
publicas/#:~:text=O%20Portal%20Nacional%20de%20Contrata%C3%A7%C3%B5es,todos%20os%20entes%20federativos%20(art.)
- acesso em 28-04-2021, de autoria de José Anacleto Abduch Santos:

 
Uma questão jurídica da maior relevância, e que pode produzir importantes impactos na
Administração Pública brasileira é: a aplicação da Lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações)
depende da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas?

O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é sítio eletrônico oficial destinado à: I –
divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei; II – realização
facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário de todos os entes federativos (art. 174).

À toda vista se trata de norma geral, aplicável, por disposição expressa normativa, para
todos os entes federados. A corroborar esta tese, tem-se que o PNCP será gerido pelo
Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que conta com a participação de
representantes de todos os entes da federação (art. 174, §1º).

Com a edição da Lei nº 14.133/2021, o veículo oficial de divulgação dos atos relativos às
licitações e contratações públicas passa a ser o PNCP.

Dentre outras referências, 2 normas versando sobre publicidade dos atos licitatórios e
contratuais podem ser destacadas na nova lei.

Primeira, a contida no art. 54, que preceitua:

 

          Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e
manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP).

 

E aquela contida no art. 94:



 

          Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição
indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos
seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

          I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

          II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

        § 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua
assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste
artigo, sob pena de nulidade.

 

Referidas normas podem induzir a 2 conclusões distintas, ambas, claro, defensáveis, afinal,
interpretação implica a busca do melhor significado, dentre os vários possíveis, de um
determinado texto normativo.

A interpretação literal das normas pode, com efeito, levar à conclusão hermenêutica no
sentido de que somente após a criação do PNCP a nova lei pode ser aplicada, pois (i) a
publicidade dos editais de licitação deve ser feita no Portal; e (ii) a publicação do extrato do
contrato no Portal é condição de sua eficácia.

Não parece ser esta a melhor interpretação.

Primeiro: porque o art. 194 determina que a Lei entra em vigor na data de sua publicação,
o que ocorreu no dia 1º de abril de 2021.

Segundo: porque o art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 estabelece que “salvo disposição
contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de
oficialmente publicada”.

Terceiro: a eficácia de uma norma somente pode ser limitada ou contida mediante
disposição expressa – ou, como defendem alguns, no mínimo implícita.

Por fim, não parece atender o interesse público vincular a eficácia de uma lei à
implementação de um banco de dados – a não ser que o objeto da lei fosse unicamente a
criação deste banco de dados, ou que a sua aplicação dependesse materialmente dele – o
que não é o caso.

Tem-se, assim, que a Lei nº 14.133/2021 é válida, vigente e eficaz (à exceção de eventuais
normas que dependam de regulamentação, o que demanda indicação expressa, como
dito).

Ora, se a Lei é vigente, pode ser aplicada. Ademais, a própria Lei estabelece que “até o
decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar
por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis
citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital
ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei
com as citadas no referido inciso” (art. 191).

O legislador, em momento algum, vinculou a vigência da lei à criação do Portal Nacional de
Contratações Públicas, o que pode levar a outra conclusão no que tange à aplicabilidade
imediata da Lei nº 14.133/2021.

E esta outra conclusão decorre de uma interpretação sistemática ou sistêmica das normas
contidas na nova lei de licitações.

Partindo-se da premissa de que a Lei tem vigência, e tem, como visto. E de que não se
pode admitir eficácia contida ou limitada de nenhuma de suas normas sem expressa
previsão também legal – ainda que implícita -, é possível deduzir conclusão no sentido da
possibilidade de aplicação imediata do regime jurídico da Lei nº 14.133/2021.

O primeiro argumento em favor da eficácia imediata da Lei nova tem relação com a função
do Portal Nacional de Contratações Públicas. Trata-se de um banco de dados que conterá
informações relevantes e indispensáveis sobre licitações e contratações públicas.

Será, também como visto, o veículo oficial de publicidade dos atos relativos às licitações e
contratos da Administração Pública – à exceção das empresas estatais.

Ora, esta função pode ser suprida, sem qualquer prejuízo de publicidade, pelo sistema de
publicidade oficial dos atos administrativos. Normalmente a publicação em Diário Oficial. A
publicidade dos atos relativos a licitações e contratos pode e deve ocorrer também por
meio dos sítios eletrônicos oficiais – para conferir eficiência às publicações.

O relevante e de interesse público é que ocorra efetivamente a publicação dos
instrumentos convocatórios e dos extratos dos contratos – cumprindo o princípio
constitucional da publicidade.

Nem se diga que esta sistemática ensejará prejuízos ou riscos de publicidade, pois é a
sistemática de que se vale a Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666/1993.

Nesta medida, a interpretação sistemática das normas que exigem a publicação no Portal
Nacional de Contratações Públicas leva à conclusão de que (i) enquanto não for criado
referido Portal, a publicidade dos atos e contratos se dará por intermédio dos veículos
oficiais de publicação e sítios eletrônicos dos entes e órgãos da Administração Pública; e (ii)
a publicação no Portal somente será condição para eficácia dos contratos após a sua
efetiva criação.

O segundo argumento em favor da eficácia imediata da nova Lei é de ordem lógico-jurídica.
Não há sentido jurídico em vincular a vigência e a eficácia de uma Lei à criação de um
banco de dados informatizado, que se presta a uma finalidade – conferir publicidade aos
atos – que pode ser atingida por outros meios jurídicos legítimos e válidos.

Por hipótese, imagine-se que, transcorridos os 2 anos de que trata o art. 193, II da nova Lei
tenhamos a revogação da Lei nº 8.666/1993, mas ainda não tenhamos um Portal Nacional
de Contratações Públicas.

Neste caso, lamentavelmente não poderemos mais realizar licitações ou contratações
públicas, pois não haverá lei vigente ou eficaz, para, nos estreitos limites da legalidade
administrativa, amparar a Administração Pública. Porque não foi criado um banco de dados
informatizado…

 
36. Concluímos que a Lei federal nº 14.133, de 2021 tem vigência e aplicabilidade direta e
imediata, mas ainda não é integral. Isso porque, alguns de seus dispositivos dependem de
regulamentação, ao passo que outros, carecem de concretização material, ou seja, dependem da prática
de atos materiais para sua implementação, como é o caso, por exemplo, da instituição do Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP). No ponto referente aos aspectos essenciais decorrentes do
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), enquanto ele não for implementado no âmbito do
Poder Executivo Federal, pensamos que a solução esteja na interpretação extensiva a ser emprestada



ao parágrafo único do artigo art. 176 da Lei federal nº 14.133, de 2021, adotando as  medidas previstas
no parágrafo único deste artigo. Desta maneira, poder-se-á assegurar a aplicação da aludida Lei, até que
seja efetivamente implementado o PNCP. Neste sentido, não há impedimento normativo de aplicação do
artigo 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021, desde que sejam observados os limites previstos no § 1º
deste artigo, conforme abordarem os mais adiante.

 
 
 

Possibilidade da aplicação conjunta com da Lei federal nº 14.133, de 2021
com a Lei federal nº 8.666/1993 e com a Lei federal nº 10.520, de 2002 .

 
 
 

37. Pela redação da parte final do disposto no art. 191 da Lei federal nº 14.133, de 2021 -
"...vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso" - dessume-se que a
intenção do legislador foi no sentido de que os regimes jurídicos antigo e novo não se misturassem.
38. A despeito de muitos dos institutos previstos na Lei federal nº 14.133, de 2021 derivarem da
legislação anterior, ou seja, das Leis federais nº 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002, bem como da própria
Lei federal nº 12.462, de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, muitas
regras são diferentes. Desta maneira, a combinação de regimes jurídicos traria mais problemas do que
soluções propriamente ditas, comprometendo, assim, a tão almejada segurança jurídica nas
contratações públicas.
39. Logo, é vedada a aplicação conjunta da Lei federal nº 14.133, de 2021 com as Leis federais
nº 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002. A opção feita por uma exclui a das outras.

 
 
 

Hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, incisos I e II,
da Lei federal nº 14.133, de 01/04/2021 (dispensa de licitação por pequeno valor) .

 
 

40. Prescreve o art. 75, incisos I e II da Lei federal nº 14.133, de 2021:
 

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso
de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no
caso de outros serviços e compras;

(...)

 

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II
do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade
gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como
tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para
compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação
qualificadas como agências executivas na forma da lei.

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo
mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a
manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão
preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser
divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP).

(...)

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000,00 (oito
mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou
entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

 
41. Os requisitos previstos no § 1º do art.  75 da Lei federal nº 14.133, de 2021 são cumulativos.
São limites estabelecidos pela lei visando evitar burla ao princípio constitucional do dever de licitar. Ou
seja, prevalece a sistemática de que a licitação é a regra, enquanto as hipóteses de dispensa de
licitação são exceções, podendo ser adotadas apenas quando previstas em lei.
42. A despeito de o art. 6º da Lei federal nº 14.133, de 2021 não trazer o conceito de "exercício
financeiro", mencionado no inciso I do § 1º do art.  75 da Lei em exame, ao caso se aplica a regra do art.
34 da Lei federal nº 4.320, de 1964, segundo a qual o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou
seja, ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano em curso. Logo, os valores de R$ 100.000,00
(cem mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previstos, respectivamente, nos incisos I e II do
mencionado art. 75, estão limitados ao que a unidade gestora pode despender durante o exercício
financeiro.  Em outras palavras, se ao proceder ao planejamento anual de aquisições de bens e/ou
serviços de objetos da mesma natureza, o Órgão constatar que os valores estimados superam os
referidos limites, vedada estará a contratação direta por dispensa de pequeno valor, impondo-se a
realização de licitação. Com efeito, trata-se de um condicionante limitativo de natureza temporal.
43. A limitação legal ora em exame já era tratada na Lei federal nº 8.666/1993, seja para evitar
desrespeito ao princípio do dever de licitar (art. 24, incisos I e II), seja para evitar burla à modalidade
licitatória que deveria ser aplicada (art. 23, § 2º). Por conseguinte, já sob a égide da Lei federal nº
8.666/1993, vedava-se o fracionamento de despesas.
44. No ponto, o E. TCU assim já se posicionou por meio do Acórdão nº 216/2002 – Plenário, itens
9, 9.1 e 9.2; e 31, 31.1 e 31.2 , constantes do Relatório da Unidade Técnica:

 
9.1) justificativa: Sra. Maria do Socorro Bessa de Castro - os recursos destinados à



aquisição dos materiais foram enviados para áreas distintas da Delegacia e, em razão da
urgência de sua aquisição, por se tratarem de materiais diversos e proximidade do fim do
exercício financeiro, levaram-na a autorizar a contratação de tais bens, de outra forma,
teria de devolver os recursos. Assim, em nenhum momento houve a intenção de fracionar
despesas, mas os atos praticados decorreram de circunstâncias administrativas, ausente
qualquer dano ao Erário.

9.2) análise: os argumentos apresentados não podem prosperar, senão vejamos: consulta
efetuada ao SIAFI, valendo-se da opção CONRAZÃO (conta contábil de nº 192220100 -
provisão recebida), demonstram que a partir do segundo semestre de 1999, o órgão
recebeu recursos no elemento de despesa 3349030 (materiais de consumo) de forma
regular e suficientes para proceder a aquisição dos bens necessários (vol. 1, fls. 510/514).
Assim, se o órgão necessitou fazer aquisição à título de emergência, esta o foi por absoluta
falta de planejamento, e não pela ausência de recursos financeiros. Nesta linha de
raciocínio, rejeitamos as razões de justificativa, propondo seja aplicada à ex-gestora da
DRT/AP, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, em razão da prática de
ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial.

 
(...)

31) questionamento: Processos 000159, 000895, 001367, 001541 e 001626, todos do
exercício de 1999, relativos à realização de serviços de manutenção nos veículos da
Delegacia - no exercício de 1999 - indícios de fracionamento indevido de despesas,
procedimento vedado pelos arts. 2º, 22, § 3º, e 23, § 5º, da Lei de Licitações. Segundo
Balancete da Gestão 57903, no mês de dezembro/99, o total das despesas na rubrica
334903919 (Manutenção e Conservação de Veículos) foi de R$ 31.597,47, sendo todo
esse montante realizado por meio de dispensa de licitação. Merece destaque o fato de que
todos os serviços específicos de mecânica de veículos foram realizados pela empresa J B
Avelar, no valor de R$ 25.522,00, por dispensas de licitação. Considerando que o limite
para dispensa era R$ 8.000,00, tais serviços representam fracionamento indevido de
despesas.

31.1) justificativas:a) Sra. Maria do Socorro Bessa de Castro - em nenhum momento quis
fracionar despesa, tudo não passou de circunstâncias administrativas, ocasionada pela
necessidade urgente de materiais em diversas áreas da Delegacia, mas ausente qualquer
dano ao Erário.b) Sr. Disney Furtado da Silva - ao administrar um órgão onde os recursos
são insuficientes, torna difícil falar em fracionamento de despesa, ante a quase
impossibilidade de saldar pequenos débitos surgidos emergencialmente. Assim, a demanda
por serviços inerentes à área da DRT/AP exigia o seu pronto atendimento,
independentemente se havia ou não recursos financeiros para tal fim. Em vista da situação
ora apresentada, foram enviados diversos expedientes ao Ministério do Trabalho solicitando
recursos para a celebração de contratos de manutenção de veículos, entretanto, o pleito
sempre obteve resposta negativa.c) Sr. Aderson Pinheiro de Lima - adotou a mesma
justificativa apresentada no subitem 24.1, alínea ‘c’, desta instrução.

31.2) análise: ressalte-se que a importância de R$ 31.597,47 diz respeito à despesa
durante o exercício financeiro de 1999. No que tange à empresa J B Avelar, o pagamento
ocorreu em diferentes datas durante esse exercício, conforme apresentado no quadro a
seguir:

VIDE TABELA NO DOCUMENTO ORIGINAL

Fonte: SIAFI

31.2.1) assim, tomando como parâmetro o exercício financeiro de 1999, observa-se que o
órgão praticou o fracionamento de despesa, tendo em vista que a soma dos valores obtidos
mediante dispensa de licitação, totalizam a importância necessária para a realização de
procedimento licitatório sob a modalidade de Convite. Além disso, conforme consulta
realizada ao SIAFI (vol. 1, fls. 510/515), constatou-se que DRT/AP recebeu Provisão de
forma contida somente em relação ao primeiro semestre, mas suficiente para propiciar a
realização de processo licitatório.

31.2.2) nesse sentido, não pode prosperar os argumentos de que a realização de despesas
em caráter emergencial levaram ao fracionamento de despesa, bem assim de que os
recursos eram sempre insuficientes. Em relação à solicitação de recursos ao Ministério do
Trabalho, o justificante não anexou qualquer documento que comprove a sua assertiva.
Assim, é possível concluir que o fracionamento promovido pelo órgão decorreu da absoluta
falta de planejamento. Em vista do exposto, rejeitamos as razões de justificativa, propondo
a mesma medida elencada no subitem 26.2.1 desta instrução, bem assim seja determinado
ao órgão que planeje as suas atividades, de modo a evitar o fracionamento de despesa.

(destaques não do original)

 
45. No seu voto, o Ministro Relator VALMIR CAMPELO, assim se pronunciou:

 

Voto

2. Sobressai dos elementos que a Equipe de Auditoria arrolou nos autos, os quais fiz
constar do meu Relatório, que os gestores da Delegacia Regional do Trabalho praticaram
várias faltas com grave infração à norma legal vigente, algumas em comum com empresas
privadas.

3. Todas as falhas ali indicadas foram submetidas à justificação dos responsáveis e das
empresas em audiências realizadas pela SECEX-AP. A identificação das irregularidades não
justificadas consta do Quadro seguinte, inclusive com destaque daquelas que
fundamentam a proposta de aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei nº 8.443/92.

VIDE TABELA NO DOCUMENTO ORIGINAL

4 No que se refere às conclusões e propostas da SECEX-AP de rejeição de algumas das
razões de justificativa apresentadas, bem assim apenação de gestores e empresas
privadas, faço ressalva quanto a aplicação de multa às empresas citadas nos autos,
optando por encaminhamento de determinação à DRT/AP para que efetive providências
administrativas e legais, inclusive instauração de tomada de contas especial, se for o caso,
visando quantificar os danos e obter o ressarcimento do prejuízo aos cofres da DRT/AP.
Neste mister, é conveniente remeter cópia da deliberação que vier a ser adotada,
acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, à Entidade auditada, em face de
elementos e informações neles contidos.

Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar a deliberação cujo teor ora submeto à elevada



apreciação deste Colegiado.

 
46. Com efeito, a ressalva final contida no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, qual
seja “...desde que não se referiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;” deve ser interpretada no sentido de competir
a unidade administrativa estimar o quantum de despesa terá com a compra de bens/serviços durante
todo o exercício financeiro em curso, tomando como parâmetro a classificação do Plano de Contas SIAFI,
já que o limite de gasto, faz-se por elemento de despesa. Ultrapassado estes limites, deve-se realizar
a licitação. Logo, além da questão de devido planejamento nas aquisições públicas, subjaz da regra que
veda o fracionamento de despesa, a necessidade de a Administração observar os princípios do dever de
licitar, da isonomia, da ampla competição, da imparcialidade, da impessoalidade, da transparência e da
busca da proposta mais vantajosa.
47. Voltando ao § 1º do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021, além do condicionante
limitativo de natureza temporal, há também, um condicionante limitativo qualitativo, consubstanciado
no "somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles
relativos a contratações no mesmo ramo de atividade". A compreensão do que se pode emprestar à
expressão "ramo de atividade" é mais pragmática do que propriamente jurídica. Não há uma
conceituação no art. 6º da Lei federal nº 14.133, de 2021. Se sob o manto da Lei federal nº 8.666, de
1993, o E. TCU pautava-se pelo "elemento de despesa" constante do Plano de Contas SIAFI, sob a égide
da Lei federal nº 14.133, de 2021 há regramento jurídico específico, muito embora, revestido de certa
imprecisão. De qualquer sorte, parece-nos suficientemente claro que objetos de mesma natureza,
relativos a contratações no mesmo ramo de atividade, são aqueles pertinentes, por exemplo, aos
serviços de manutenção de veículos, de manutenção de equipamentos similares ou semelhantes, de
fornecimento de combustíveis, de fornecimentos de materiais de expediente, de fornecimento de
materiais de construção etc.
48. Por conseguinte, para o emprego da dispensa de pequeno valor prevista no art. 75, incisos I
e II da Lei federal nº 14.133, de 2021, há de se observar os limites previstos no § 1º deste artigo.
Ressalva-se, apenas, a exclusão feita no § 7º também deste artigo, quando ali se estabelece não se
aplicar "o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de
manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o
fornecimento de peças."
49. Quanto à exigência prevista no § 3 º do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ela não é
obrigatória, considerando que a lei se vale do advérbio "preferencialmente" e não "obrigatoriamente".
No entanto, nada obsta que o órgão se valha do meio divulgação ali previsto no seu sítio eletrônico
oficial.
50. Por fim, quanto à exigência prevista no § 4º do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021,
além de não se obrigatória, considerando que a lei se vale do advérbio "preferencialmente", há de se
ponderar que a divulgação do extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) está a
depender da implementação deste sítio eletrônico oficial.

 
 

Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014.
 
 
 

51. Estabelecem as Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014:
 

Orientação Normativa AGU nº 10/2009:
 

PARA FINS DE ESCOLHA DAS MODALIDADES LICITATÓRIAS CONVENCIONAIS
(CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE), BEM COMO DE
ENQUADRAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS NO ART. 24, I e II, DA LEI Nº
8.666/1993, A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O
PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E AS POSSÍVEIS PRORROGAÇÕES. NAS
LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E SOCIEDADES COOPERATIVAS, O VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
REFERE-SE AO PERÍODO DE UM ANO, OBSERVADA A RESPECTIVA
PROPORCIONALIDADE EM CASOS DE PERÍODOS DISTINTOS.

 
Orientação Normativa AGU nº 34/2011:

 
AS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE (ART. 25) E DISPENSA DE LICITAÇÃO (INCISOS
III E SEGUINTES DO ART. 24) DA LEI Nº 8.666 D E 1993, CUJOS VALORES NÃO
ULTRAPASSEM AQUELES FIXADOS NOS INCISOS I E II DO ART. 24 DA MESMA LEI,
DISPENSAM A PUBLICAÇÃO DO ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA NA
IMPRENSA OFICIAL, EM VIRTUDE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E
EFICIÊNCIA, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE
PUBLICIDADE DOS ATOS E DA OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 26
E DE SEU PARÁGRAFO ÚNICO, MANTENDO-SE O FUNDAMENTO JURÍDICO QUE
AMPAROU A DISPENSA E A INEXIGIBILIDADE.

 
 

Orientação Normativa AGU nº 46/2011:
 

SOMENTE É OBRIGATÓRIA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DE
PEQUENO VALOR COM FUNDAMENTO NO ART. 24, I OU II, DA LEI Nº 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993, QUANDO HOUVER MINUTA DE CONTRATO NÃO PADRONIZADA
OU HAJA, O ADMINISTRADOR, SUSCITADO DÚVIDA JURÍDICA SOBRE TAL
CONTRATAÇÃO. APLICA-SE O MESMO ENTENDIMENTO ÀS CONTRATAÇÕES
FUNDADAS NO ART. 25 DA LEI Nº 8.666, DE 1993, DESDE QUE SEUS VALORES
SUBSUMAM-SE AOS LIMITES PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO ART. 24 DA LEI Nº
8.666, DE 1993.

 
 

52. Por sua vez, preceitua o § 5º do art. 53 da Lei federal nº 14.133, de 2021:
 



Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade
mediante análise jurídica da contratação.

(...)

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da
autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de
editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados
pelo órgão de assessoramento jurídico.

 
53. No âmbito da Advocacia-Geral da União, a autoridade máxima competente é o Advogado-
Geral da União, competindo a ele "dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas
atividades e orientar-lhe a atuação", "fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e
demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração
Federal", "unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e
dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Federal", bem como "exercer
orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o
Capítulo IX do Título II desta Lei Complementar", conforme estabelecem, respectivamente, os incisos, I,
X, XI e XIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 1993.
54. Nas Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014 a menção que se faz
ao artigo 24, incisos I e II da Lei federal nº 8.666, de 1993, leva em consideração o baixo valor da
contratação. A Lei federal nº 14.133, de 2021, no seu artigo 75, incisos I e II, manteve a hipótese de
dispensa de licitação pelo pequeno valor, atualizando as quantias para R$ 100.000,00 (cem mil reais),
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores e
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras. Aliás, tais valores já
constavam da Medida Provisória nº 961, de 2020, convertida na Lei federal nº 14.065, de 30/09/2020,
que autorizou pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da
administração pública, alterou os limites de dispensa de licitação, ampliou o uso do Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e alterou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 .
55. Numa interpretação analógica e teleológica, considerando as premissas que ensejaram a
edição da Orientação Normativa AGU nº 46, dessume-se que o objetivo desta Orientação foi o de
enaltecer os princípios da eficiência e da celeridade administrativas. Associa-se a isso o fato de que
tratando-se de contratações de pequeno valor, a eventual falha por ausência de parecer jurídico não
teria o condão de gerar substanciais prejuízos ao erário. Logo, na escolha entre os princípios do controle
e da economicidade versus o da eficiência e da celeridade administrativa, prevaleceram estes últimos.
56. A rigor, poder-se-ia aplicar ao caso a mesma sistemática adotada pelo art. 189 da Lei federal
nº 14.133, de 2021, o qual estabelece:

 
Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência
expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

 
57. Logo, seguindo a mesma sistemática adotada pelo art. 189 da Lei federal nº 14.133, de
2021, quando as Orientações Normativas da AGU fazem referência expressa ao artigo 24, incisos I e II,
da Lei federal nº 8.666, de 1993, aplicar-se-ia, automaticamente, o artigo 75, incisos I e II, da Lei federal
nº 14.133. de 202. Em abono deste entendimento, poder-se-ia, inclusive, lançar-se mão da seguinte
máxima: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental prevalece
a mesma  regra de direito).
58. No entanto e segundo pensamos, ainda que o advento do artigo 75, incisos I e II, da Lei
federal nº 14.133, de 2021, não tenha alterado as razões motivadoras da menção do artigo 24, incisos I
e II, da Lei federal nº 8.666, de 1993 nas Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e
46/2014, diante do disposto no § 5º do art. 53 da Lei federal nº 14.133, de 2021 e tendo em vista os
princípios da hierarquia, do controle e da supervisão ministerial, ad cautelam (por segurança, por
cautela), antes de se aplicar às referidas Orientações da AGU nas licitações e contratos disciplinados
pela nova Lei, é recomendável aguardar a manifestação do Excelentíssimo Advogado-Geral da União, a
fim de que ele estenda, expressamente, a aplicação do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133,
de 2021 às aludidas Orientações Normativas das AGU.
59. Considerando a necessidade de provocar o DECOR/CGU/AGU, a fim de que aludido Órgão
analise a questão referente à necessidade ou não de se adequar as Orientações Normativas da AGU nºs
10/2009, 34/2011 e 46/2014 aos temos do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133, de 2021,
solicitamos ao Coordenador-Geral da CJU/SP analisar a pertinência de encaminhar o presente Parecer ao
aludido Órgão de direção e normatização, a fim de que ele se pronuncie, sem prejuízo, também, da
remessa deste Parecer ao Órgão assessorado.

 
 
 
CONCLUSÃO.
 
 

60. Em observância a BPC nº 02 da AGU (1)e a BPC nº 31 da AGU (2) passamos a tecer as
seguintes conclusões.

 

Por força do parágrafo único do art. 191 da Lei federal nº 14.133, de 2021, à Lei federal nº
8.666, de 1993 foram atribuídos efeitos ultrativos, permitindo sua aplicabilidade mesmo
após a consumação da sua revogação, cuja ocorrência dar-se-á ao cabo do prazo de dois
anos após a publicação da Lei federal nº 14.133, de 2021, conforme estabelece o art. 193,
inciso II, desta última Lei.
No aspecto intertemporal, o art. 190 da Lei federal nº 14.133, de 2021 assegurou que os
contratos assinados antes da entrada em vigor desta Lei, continuem regidos conforme as
regras previstas na legislação revogada, a saber, a Lei federal nº 8.666/1993.
Quanto aos artigos 89 a 108 da Lei federal nº 8.666, de 1993, que tratavam dos crimes e
das penas, foram revogados expressamente pelo art. 193, inciso I, da Lei federal nº
14.133, de 2021. Logo, houve derrogação imediata e integral destes preceitos legais,
aplicando-se, quanto ao tema, o que prescrevem os artigos 337-E a 337-P do Código
Penal, os quais foram inseridos pelo art. 178 da Lei federal nº 14.133, de 2021.



Na sistemática adotada pelo art. 191 da nova Lei, o legislador assegurou a continuidade
da vigência e da aplicação da Lei federal nº 8.666/1993, até 01/04/2023, sem retirar,
contudo, a faculdade de se aplicar, desde 01/04/2021, a Lei federal nº 14.133, de 2021.
Permitiu-se, portanto, a convivência do antigo com o novo, sem esvaziar o conteúdo de
qualquer um dos dois regimes jurídicos. A única exigência, prevista no art. 191 da Lei
federal nº 14.133, de 2021, foi a de a opção escolhida ser indicada expressamente no
edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta.
A Lei federal nº 14.133, de 2021 tem vigência e aplicabilidade direta e imediata, mas
ainda não é integral. Isso porque, alguns de seus dispositivos dependem de
regulamentação, ao passo que outros, carecem de concretização material, ou seja,
dependem da prática de atos materiais para sua implementação, como é o caso, por
exemplo, da instituição do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). No ponto
referente aos aspectos essenciais decorrentes do Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), enquanto ele não for implementado no âmbito do Poder Executivo
Federal, pensamos que a solução esteja na interpretação extensiva a ser emprestada ao
parágrafo único do artigo art. 176 da Lei federal nº 14.133, de 2021, adotando as medidas
previstas no parágrafo único deste artigo. Desta maneira, poder-se-á assegurar a
aplicação da aludida Lei, até que seja efetivamente implementado o PNCP. Neste sentido,
não há impedimento normativo de aplicação do artigo 75 da Lei federal nº 14.133, de
2021, desde que sejam observados os limites previstos no § 1º deste artigo.
É vedada a aplicação conjunta da Lei federal nº 14.133, de 2021 com as Leis federais nº
8.666, de 1993 e 10.520, de 2002. A opção feita por uma exclui a das outras.
Os requisitos previstos no § 1º do art.  75 da Lei federal nº 14.133, de 2021 são
cumulativos. São limites estabelecidos pela lei visando evitar burla ao princípio
constitucional do dever de licitar. Ou seja, prevalece a sistemática de que a licitação é a
regra, enquanto as hipóteses de dispensa de licitação são exceções, podendo ser
adotadas apenas quando previstas em lei.
A despeito de o art. 6º da Lei federal nº 14.133, de 2021 não trazer o conceito de
"exercício financeiro", mencionado no inciso I do § 1º do art.  75 da Lei em exame, ao caso
se aplica a regra do art. 34 da Lei federal nº 4.320, de 1964, segundo a qual o exercício
financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, ao período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro do ano em curso. Logo, os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) previstos, respectivamente, nos incisos I e II do
mencionado art. 75, estão limitados ao que a unidade gestora pode despender durante o
exercício financeiro.  Em outras palavras, se ao proceder ao planejamento anual de
aquisições de bens e/ou serviços de objetos da mesma natureza, o Órgão constatar que
os valores estimados superam os referidos limites, vedada estará a contratação direta por
dispensa de pequeno valor, impondo-se a realização de licitação. Com efeito, trata-se de
um condicionante limitativo de natureza temporal.
Além do condicionante limitativo de natureza temporal, há também, um condicionante
limitativo qualitativo, consubstanciado no "somatório da despesa realizada com objetos de
mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo
de atividade". A compreensão do que se pode emprestar à expressão "ramo de atividade"
é mais pragmática do que propriamente jurídica. Não há uma conceituação no art. 6º da
Lei federal nº 14.133, de 2021. Se sob o manto da Lei federal nº 8.666, de 1993, o E. TCU
pautava-se pelo "elemento de despesa" constante do Plano de Contas SIAFI, sob a égide
da Lei federal nº 14.133, de 2021 há regramento jurídico específico, muito embora,
revestido de certa imprecisão. De qualquer sorte, parece-nos suficientemente claro que
objetos de mesma natureza, relativos a contratações no mesmo ramo de atividade, são
aqueles pertinentes, por exemplo, aos serviços de manutenção de veículos, de
manutenção de equipamentos similares ou semelhantes, de fornecimento de
combustíveis, de fornecimentos de materiais de expediente, de fornecimento de
materiais de construção etc.
Para o emprego da dispensa de pequeno valor prevista no art. 75, incisos I e II da Lei
federal nº 14.133, de 2021, há de se observar os limites previstos no § 1º deste artigo.
Ressalva-se, apenas, a exclusão feita no § 7º também deste artigo, quando ali se
estabelece não se aplicar "o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$
8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de
propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças."
Quanto à exigência prevista no § 3 º do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ela não é
obrigatória, considerando que a lei se vale do advérbio "preferencialmente" e não
"obrigatoriamente". No entanto, nada obsta que o órgão se valha do meio divulgação ali
previsto no seu sítio eletrônico oficial.
Quanto à exigência prevista no § 4º do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021, além de
não se obrigatória, considerando que a lei se vale do advérbio "preferencialmente", há de
se ponderar que a divulgação do extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) está a depender da implementação deste sítio eletrônico oficial.
Segundo pensamos, ainda que o advento do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº
14.133, de 2021, não tenha alterado as razões motivadoras da menção do artigo 24,
incisos I e II, da Lei federal nº 8.666, de 1993 nas Orientações Normativas da AGU nºs
10/2009, 34/2011 e 46/2014, diante do disposto no § 5º do art. 53 da Lei federal nº
14.133, de 2021 e tendo em vista os princípios da hierarquia, do controle e da supervisão
ministerial, ad cautelam (por segurança, por cautela), antes de se aplicar às referidas
Orientações da AGU nas licitações e contratos disciplinados pela nova Lei, é recomendável
aguardar a manifestação do Excelentíssimo Advogado-Geral da União, a fim de que ele
estenda, expressamente, a aplicação do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133,
de 2021 às aludidas Orientações Normativas das AGU.

61. Considerando a necessidade de provocar o DECOR/CGU/AGU, a fim de que aludido Órgão
analise a questão referente à necessidade ou não de se adequar as Orientações Normativas da AGU nºs
10/2009, 34/2011 e 46/2014 aos temos do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133, de 2021,
solicitamos ao Coordenador-Geral da CJU/SP analisar a pertinência de encaminhar o presente Parecer ao
aludido Órgão de direção e normatização, a fim de que ele se pronuncie, sem prejuízo, também, da
remessa deste Parecer ao Órgão assessorado.
62. Enquanto o DECOR/CGU/AGU não se manifestar, expressamente, quanto à aplicabilidade
das Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014, sob a égide do artigo 75, incisos I
e II, da Lei federal nº 14.133, de 2021, recomendamos ao Órgão assessorado não se valer destas
Orientações Normativas quando utilizar a referida Lei.
63. É O PRESENTE PARECER QUE SE SUBMETE AO COORDENADOR-GERAL DA



CJU/SP, CONSIDERANDO O ART. 1º, INCISOS VII E IX, DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 2, DE
25/03/2019, DO CONSULTOR JURÍDICO DA CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE
SÃO PAULO.

 
 
São Paulo, 30 de abril de 2021.
 
 

VALÉRIO RODRIGUES DIAS
ADVOGADO DA UNIÃO

MATRÍCULA SIAPE Nº 0133339
OAB-SP Nº 172.213

Nomeado por concurso público para exercer as atribuições do cargo de “Advogado da
União” (Portaria AGU no. 25 de 07.01.00 publicada no Diário Oficial da União de 10.01.00) nos termos do
art. 131 da Constituição Federal e da Lei Complementar 73 de 10.02.93.

 
 
(1) Boa Prática Consultiva – BPC nº 02:           
Ao elaborar suas manifestações jurídicas, o Advogado Público deve redigir a conclusão de

forma clara, apartada da fundamentação, com exposição especificada das orientações e
recomendações, se possível, com a utilização de tópico para cada encaminhamento proposto, a fim de
permitir à autoridade pública consulente fácil compreensão e atendimento da orientação do Órgão
Consultivo.

(2) Boa Prática Consultiva – BPC nº 31
A segurança do Advogado Público pode recomendar a devolução do processo, sempre que

faltarem elementos suficientes à manifestação jurídica. Contudo, os processos não devem ser
devolvidos caso a providência não seja imprescindível à análise, sendo possível, nestes casos, a emissão
de conclusões condicionadas ao saneamento de formalidades não prejudiciais à apreciação jurídica.

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por VALERIO RODRIGUES DIAS, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
622773099 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
VALERIO RODRIGUES DIAS. Data e Hora: 30-04-2021 17:19. Número de Série: 17185301. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE CJU-SP

RUA BELA CINTRA, 657, 9º ANDAR

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00006/2021/CJU-SP/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Restituam-se os autos ao órgão assessorado, para que a autoridade competente tome
conhecimento do posicionamento desta Consultoria Jurídica, conforme os termos do Parecer nº
18/2021, formulado pelo Advogado da União signatário, que fica ora aprovado.
2. Reconhecida a situação de assessoramento local, à luz da regra fixada pela Portaria AGU

nº 14/2020[1], razão pela qual o presente feito teve sua análise jurídica realizada nesta CJU/SP, não
tendo sido distribuído a uma das e-CJUs.
 

3. Segundo observado pela Professora Fernanda Marinela [2], o procedimento licitatório (lato
sensu, compreendendo a contratação direta) deve contemplar três exigências públicas inafastáveis, a
saber: (a) proteção dos interesses públicos e recursos orçamentários; (b) respeito aos princípios da
isonomia e impessoalidade, e (c) obediência aos reclames da probidade administrativa.
 
4. Não mais se fala apenas em legalidade administrativa, mas sim em juridicidade
administrativa, princípio mais robusto, a englobar de uma só vez três expressões distintas: aquele

princípio, da legalidade, o da legitimidade e o da moralidade[3];  do qual se depreende e espera um

atuar da Administração Pública não meramente centrado na lei, mas no Direito como um todo[4] e, em
especial, consagrando o "preceito da moralidade administrativa, que se qualifica com valor
constitucional de essência ética e içada à condição de axioma fundamental no processo de poder,
subordinando, de modo estrito, o exercício, pelo Estado e seus agentes, da autoridade concedida pelo
ordenamento positivo"[5].

 
5. Como afirmado pela Professora Maria Sylvia Zanella de Pietro, "o Direito Administrativo - de
base essencialmente constitucional - foi enriquecido pelos ideais de centralidade e dignidade da
pessoa humana, de participação, de transparência, de motivação, de processualização, de controle
social." [6]

 
6. Ainda, deve o administrador público pautar-se pela máxima inarredável segundo a qual " no
limite de suas atribuições constitucionais, Executivo, Legislativo e Judiciário estão jungidos à
observância, proteção e implementação dos direitos fundamentais"[7].
 
7. Para encerrar as digressões doutrinárias, imperioso não olvidar que " (N)esse complexo e
tumultuado cenário da pós-modernidade administrativa, só uma coisa é certa: “Administração Pública
é atividade de quem não é dono (...) pois o titular dos interesses geridos é sempre o povo, a coletividade
em seu conjunto, apenas representada pelo Estado”. Logo, o controle é da essência da atividade
administrativa, e os fins, por mais nobres que sejam, jamais justificarão os meios, e as boas
intenções, por melhores que sejam, continuarão a povoar o inferno."[8]

 
8. Em havendo no corpo do pronunciamento jurídico apontamento de providências a serem
adotadas pelo órgão assessorado - i n casu aquelas apontadas no item Conclusão (§ 60) -, e
entendendo a autoridade máxima de forma diversa, determinando-se a agir fundada no inciso VII, do

artigo 50, da Lei nº 9.784, de 1999[9][10], impõe-se que siga a seguinte premissa: "impõe-se a
consistente (teleologicamente unitária) e coerente (valorativamente harmônica) justificação do ato
administrativo, sob pena de nulidade do ato" [11].
 
9. Além disso, por força da recente alteração legislativa no tema, está a autoridade
assessorada obrigada a observar a regra de que "A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta" [12], conferindo-se, pois, adicional cor ao já conhecido princípio
(conforme previsões originais do art. 2º e 50, caput e § 1º, da mesma lei acima citada), dispositivo que

fora regulamentado, a teor do artigo 2º do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019 [13].
 
10. Necessário ressaltar que a análise deste subscritor cinge-se exclusivamente à manifestação

jurídica lançada[14], sem qualquer novo exame ou estudo dos autos processuais. [15]

 
11. Acolhendo a sugestão constante do § 59, diante do quanto desenvolvido nos § § 51 a 58,



submeto o pronunciamento ao DECOR/CGU/AGU, para pronunciamento a respeito da necessidade ou
não de se adequar as Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014 aos
temos do artigo 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133, de 2021.

 
São Paulo, 30 de abril de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
Jorge Cesar Silveira Baldassare Gonçalves

Advogado da União
Consultor Jurídico - Coordenador

Notas

1. ^ Art.13....§ 1º Considera-se urgente o processo que precise de manifestação jurídica com prazo
inferior a 10 (dez) dias corridos, sob pena de prejuízo grave para o órgão assessorado ou
aqueles que, independentemente do prazo, o Consultor Jurídico assim avaliar em razão das
circunstâncias apresentadas.

2. ^ In Direito Administrativo, 3ª ed., Salvador, Jus Podium, 2007, p.277.
3. ^ Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em seu Curso de Direito Administrativo, 16a.ed., 2014,

p.85, citando Adolf Merkl.
4. ^ Thiago Lins Monteiro, Os fundamentos da discricionariedade administrativa: da

arbitrariedade à juridicidade, in Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte,
ano 16, nº 61, abr/jun.2018.

5. ^ Marinês Restelatto Dotti, em sua percuciente monografia, Governança nas contratações
públicas - Aplicação efetiva de diretrizes, responsabilidade e transparência - Inter-
relação com o direito fundamental à boa administração e o combate à corrupção, Fórum,
1a.ed., 2018, p.85.

6. ^ Tratado de Direito Administrativo, vol.1 - Teoria geral e princípios do Direito
Administrativo, RT, 1ª ed., 2014, p.35

7. ^ Fabrício Mota e Spiridon Nicofontis Anyfantis, em seus comentários ao art.5º, da obra coletiva
Lei anticorrupção comentada, coordenação de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Thiago Marrara,
Fórum, 2ª ed., p.85.

8. ^ Edilson Vetorelli, em seu "A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a
ampliação dos parâmetros de controle dos atos administrativos: um novo paradigma",
in A&C, Rev. de Dir. Adm. Const., Belo Horizonte, ano 19, n. 78, p.195-219, out/dez, 2019, citando
Adilson Abreu Dallari, Controle compartilhado da administração da Justiça, Rev. Jur.,
Brasília, V.7, n. 73, p.1-17, 2005.

9. ^ "Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: ...  VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão
ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;"

10. ^ TCU, Acórdão nº 1.264/2019 - Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes: Responsabilidade.
Erro grosseiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Parecer jurídico.
Desconsideração. Princípio da motivação. Para fins de responsabilização perante o TCU, pode ser
tipificada como erro grosseiro (art.28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro) a decisão do gestor que desconsidera, sem a devida motivação,
parecer da consultoria jurídica do órgão ou da entidade que dirige. Tal conduta revela
desempenho aquém do esperado do administrador médio, o que configura culpa grave,
passível de multa.

11. ^ Nas palavras de Juarez Freitas, in Discricionariedade Administrativa e o Direito
Fundamental à boa Administração Pública, Malheiros, 2009, p.10.

12. ^ Artigo 20, parágrafo único, do Decreto-lei nº 4.657, de 1942 - Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro -, na redação que lhe conferiu a Lei nº 13.655, de 2018.

13. ^ Motivação e decisão Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos,
quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. § 1º  A motivação da
decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a congruência entre as normas e os fatos que
a embasaram, de forma argumentativa. § 2º  A motivação indicará as normas, a interpretação
jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasaram. § 3º  A motivação poderá ser
constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres,
informações, decisões ou propostas que precederam a decisão

14. ^ Lembrando que "as assessorias jurídicas devem exercer a competência de examinar e aprovar
minutas de editais, contratos e outros ajustes, isto é, não se limitando à verificação de
conformidade formal entre os requisitos e condições nelas previstos e a lei. Devem certificar-se
de que essa conformação se dá, igualmente, com valores e princípios, tanto que os
nomeia o art.3º da Lei Geral das Licitações e Contratos.", nas lúcidas palavras de
Marinês Dotti, na obra citada na nota 4, p.126.

15. ^ Vale lembrar a recente Decisão proferida do Habeas Corpus 176.552 – SC, que concedeu a
ordem para confirmar a liminar deferida e trancar o processo penal, oriunda do Supremo
Tribunal Federal : “O Parquet qualifica como “padronizado” o parecer transcrito. Todavia,
conforme registrei na decisão através da qual deferi a liminar, considerada a natureza da atividade
típica do parecerista jurídico, penso que a análise a ser feita neste estágio do processo licitatório é



de mera formalidade. Isto é dizer, em outras palavras, que não caberia à advogada elaborar, além
do parecer jurídico, um parecer técnico sobre as especificidades que supostamente seriam
direcionadoras do edital....Vou mais adiante: além de se levar este grau de liberdade da
Administração em conta, é inexigível da responsável pelo parecer jurídico que proceda à análise
de especificidades técnicas de objetos de licitações de compra. Isso porque não e de sua
competência conhecer de tais assuntos, posto que a sua qualificação técnica é da esfera jurídica,
não mecânica.Em outras palavras, exigir que uma procuradora jurídica municipal tenha o
conhecimento técnico necessário para vislumbrar qual o grau de especificidade de modelos de
máquinas retroescavadeiras configuraria fraude à licitação é perder de vista até mesmo a sombra
da razoabilidade.” 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por JORGE CESAR SILVEIRA BALDASSARE GONCALVES, de acordo
com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com
o código 625604034 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): JORGE CESAR SILVEIRA BALDASSARE GONCALVES. Data e Hora: 30-04-2021 17:34.
Número de Série: 17174768. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Paulo Roberto Raiz

From: Paulo Roberto Raiz
Sent: sexta-feira, 30 de abril de 2021 18:39
To: cpsp.licitacao@marinha.mil.br
Subject: NUP 63054.001894/2021-82

Prezados, 
 
Informamos que a análise do Processo foi concluída. Segue a chave: 
 
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento 
do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de acesso bf477b7b 
 
Atenciosamente. 
 
Paulo Roberto Raiz 
CJU/SP 
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MOVIMENTO

 

DESENTRANHADO POR HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES EM

30/04/2021 21:52 E JUNTADO NO NUP n. 00443.000080/2021-27 -

ERRO MATERIAL NO DESPACHO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CAMARA NACIONAL DE MODELOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS -
CNMLC/DECOR/CGU

 
DESPACHO n. 00009/2021/CNMLC/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
 
 
 
 

1. Considerando que se trata de pleito de análise para fins de compatibilização das
orientações normativas AGU nº 10/2009, 34/2011 e 46/2014 com a nova legislação e tendo em vista
que nenhuma delas repercute diretamente na elaboração de modelos de contratação (nem na redação
dos modelos em si, nem no cronograma ou priorização de sua elaboração), tem-se que esta Câmara não
possui competência para tratar dessa demanda. 

 
2. Devolvo os autos ao DECOR para eventuais providências, com a sugestão de
encaminhamento, se for o caso, para a Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos -
CNLCA. 

 
Brasília, 30 de abril de 2021.
 
 

HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES
Coordenador da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos - CNMLC/CGU/AGU

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 625757004 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): HUGO TEIXEIRA MONTEZUMA SALES. Data e Hora: 30-04-2021 21:54. Número de Série:
26113175607471164680340473837. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 
DESPACHO n. 00252/2021/DECOR/CGU/AGU

 
 

NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
 

1. Por meio do Parecer nº 18/2021/VRD/CJU-SP/CGU/AGU - seq. 5, e Despacho de Aprovação n.
6/2021/CJU-SP/CGU/AGU - seq. 6, a Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo submete à
apreciação deste Departamento consulta relacionada à "necessidade ou não de se adequar as
Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014 aos temos do artigo 75, incisos I e II,
da Lei federal nº 14.133, de 2021".

 
2. Remetido o feito para a apreciação da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e
Contratos Administrativos, foi exarado pelo seu Coordenador o Despacho nº 9/2021/CNMLC/CGU/AGU -
seq. 9, por meio do qual consignou-se que "Considerando que se trata de pleito de análise para fins de
compatibilização das orientações normativas AGU nº 10/2009, 34/2011 e 46/2014 com a nova legislação
e tendo em vista que nenhuma delas repercute diretamente na elaboração de modelos de contratação
(nem na redação dos modelos em si, nem no cronograma ou priorização de sua elaboração), tem-se que
esta Câmara não possui competência para tratar dessa demanda", sugerindo-se a submissão da matéria
para exame da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos.

 
3. Observa-se, não obstante, que o r. Parecer nº 18/2021/VRD/CJU-SP/CGU/AGU apresenta
tópico específico para tratar da eficácia da Lei nº 14.133, de 2021, questão jurídica que é preliminar,
prejudicial e que repercute especificamente na elaboração, aprovação e utilização de modelos de
licitações e contratos administrativos fundados na nova legislação.

 
4. Nestes termos, com arrimo nas competências que são conferidas pelo art. 10, inciso II, da
Portaria CGU/AGU nº 3, de 2019, submeto à apreciação da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e
Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União, para exame e manifestação, análise jurídica
acerca da eficácia da Lei nº 14.133, de 2021, de maneira que seja avaliado se sua efetiva aplicação
resta ou não condicionada à edição de regulamentos ou à prática de atos administrativos.

 
5. Concomitantemente, submeto à apreciação da Câmara Nacional de Licitações e Contratos
Administrativos da Consultoria-Geral da União a controvérsia relacionada à necessidade ou não de
revisão das Orientações Normativas AGU nº 10, 34 e 46, diante do que dispõe o art. 75, incisos I e II, §§
1º a 4º e § 7º, da Lei nº 14.133, de 2011, sugerindo-se, de logo, que seja avaliada a possibilidade de
edição de novas orientações normativas, específicas para tratar da matéria no âmbito da Lei nº 14.133,
de 2021, preservando, se for o caso, a vigência das referenciadas Orientações Normativas nº 10, 34 e
46 em razão do que dispõe o art. 190 e e art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

 
6. Nestes termos, restitua-se o feito à Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo,
encarecendo ainda que seja promovida ciência ao Coordenador da Câmara Nacional de Modelos de
Licitações e Contratos Administrativos e à Coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos
Administrativos para fins de exame e manifestação a respeito da consulta.

 
Brasília, 04 de maio de 2021.
 

VICTOR XIMENES NOGUEIRA
ADVOGADO DA UNIÃO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por VICTOR XIMENES NOGUEIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
626910924 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
VICTOR XIMENES NOGUEIRA. Data e Hora: 04-05-2021 11:33. Número de Série:



26215298677875712250412663380. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



Solicita lançar atividade
Luciana Maria Junqueira Terra <luciana.terra@agu.gov.br>
Ter, 04/05/2021 10:19
Para:  Maria Maura Mattos Vincenzo Bizzo <maria.bizzo@agu.gov.br>
Maura, bom dia.
 
Solicito lançar a�vidade de assessoramento jurídico informal no NUP especifico para:
 

1. Estudo sobre a Lei n. 14.133, de 2021 para a elaboração do Parecer Jurídico NUP 63054.001894/2021-
82

Objeto: dispensa de licitação
 

2. E-mail encaminhado a Egle sobre as consequências jurídicas do erro no registro da Rafaela.
terceirização

 
 

-- 
 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CÂMARA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CNLCA/DECOR/CGU

 
PARECER n. 00009/2021/CNLCA/CGU/AGU

 
 

NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADA: CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
ASSUNTOS: ANÁLISE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS DE PEQUENO VALOR. LEI Nº
14.133, DE 2021.

 
EMENTA: 1. Lei 14.133/2021; 2. Dispensa de análise jurídica nas contratações diretas de
pequeno valor; 3. Avaliação da repercussão da inovação legislativa
na Orientação Normativa nº 46, de 2014, da AGU; 4. Elaboração de enunciado para
interpretação e disciplina da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 5. Não é
obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com
fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

 

Senhor Diretor do Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos,
 

1. RELATÓRIO
 

1. Trata-se na origem de consulta encaminhada pela Capitania dos Portos de São Paulo ao
Coordenador-Geral da Consultoria Jurídica da União em São Paulo (CJU/SP), acerca da aplicação imediata
da Lei nº 14.133, de 2021, dentre outros temas.
2. Identificada necessidade de reavaliar determinado conjunto de Orientações Normativas da
Advocacia-Geral da União (AGU), a CJU/SP entendeu adequado encaminhar o processo para
manifestação do Advogado-Geral da União, colhendo-se manifestação por parte do Departamento de
Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos, da Consultoria-Geral da União (DECOR/CGU).
3. Por meio do Despacho n. 00252/2021/DECOR/CGU/AGU, os autos foram encaminhados para
análise desta Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos (CNLCA) com a seguinte
orientação:

 

[...]submeto à apreciação da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos da
Consultoria-Geral da União a controvérsia relacionada à necessidade ou não de revisão das
Orientações Normativas AGU nº 10, 34 e 46, diante do que dispõe o art. 75, incisos I e II, §§
1º a 4º e § 7º, da Lei nº 14.133, de 2011, sugerindo-se, de logo, que seja avaliada a
possibilidade de edição de novas orientações normativas, específicas para tratar da
matéria no âmbito da Lei nº 14.133, de 2021, preservando, se for o caso, a vigência das
referenciadas Orientações Normativas nº 10, 34 e 46 em razão do que dispõe o art. 190 e e
art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

 
4. Ressalta-se que, conforme estabelece o art. 2º, inciso IV, da Portaria CGU nº 03, de
2019, incumbe às Câmaras Nacionais realizar, de ofício ou por provocação, a revisão e atualização
das orientações normativas. Além disso, o trabalho de verificação das orientações normativas frente
à publicação da nova lei de licitações e contratos administrativos vem sendo desenvolvido pelos
membros da CNLCA em diversas sessões administrativas.
5. Dessa forma, a presente manifestação jurídica visa avaliar a repercussão da inovação
legislativa na Orientação Normativa nº 46, de 2014, da AGU, ou seja, verificar se a Lei nº 14.133, de
2021, impacta na sua redação e, caso necessário, sugerir eventual aprimoramento ou nova publicação
de enunciado para regulamentar a nova lei de forma exclusiva.
6. É o relatório.

 
2. FUNDAMENTAÇÃO

 
7. Como se sabe, a Lei nº 8.666, de 1993, estabeleceu no art. 38, parágrafo único, que " As
minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser
previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Além disso, o mesmo
artigo no seu inciso VI determina que devem constar dos autos “pareceres técnicos ou jurídicos emitidos
sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade”.
8. No entanto, no ano de 2014 a Advocacia-Geral da União mudou seu entendimento
anteriormente defendido e resolveu conferir uma nova leitura a esses dispositivos nas dispensas de



pequeno valor, por meio da Orientação Normativa AGU nº 46.
9. Explica-se que a referida orientação normativa nasceu a partir dos fundamentos e
interpretações lançadas no Parecer n. 001/2013/DEAEX/CGU/AGU (NUP 00400.010069/2012-81), que
demonstrou de maneira fática e jurídica o impacto da desnecessidade de manifestação jurídica nas
dispensas de pequeno valor.
10.  A Consultoria-Geral da União na época citou um estudo da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação sobre compras realizadas pelos órgãos do SIASG e constatou que de 2009 a
2012 as contratações de obras e serviços de pequeno valor representaram 41% das contratações
realizadas, porém, em termos financeiros, reproduziam menos de 6% dos recursos financeiros
dispendidos pelos órgãos vinculados ao SIASG.
11. A partir desse estudo a reflexão jurídica foi no sentido da leitura constitucional do art. 38,
em especial a partir da necessidade de prover investimento eficiente do potencial laborativo dos órgãos
da Advocacia-Geral da União e, dessa forma, deixar de atuar nos processos enquadrados nos incisos I e
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993. 
12. Porém foram excepcionadas duas hipóteses específicas, a saber: 1ª) quando houver minuta
de contrato não padronizada; ou 2ª)  quando o administrador suscitar dúvida jurídica sobre tal
contratação.
13. A partir da referida interpretação foi publicada a ON AGU nº 46, de 2014, com o seguinte
enunciado:

 

SOMENTE É OBRIGATÓRIA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DE PEQUENO
VALOR COM FUNDAMENTO NO ART. 24, I OU II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
QUANDO HOUVER MINUTA DE CONTRATO NÃO PADRONIZADA OU HAJA, O
ADMINISTRADOR, SUSCITADO DÚVIDA JURÍDICA SOBRE TAL CONTRATAÇÃO. APLICA-SE O
MESMO ENTENDIMENTO ÀS CONTRATAÇÕES FUNDADAS NO ART. 25 DA LEI Nº 8.666, DE
1993, DESDE QUE SEUS VALORES SUBSUMAM-SE AOS LIMITES PREVISTOS NOS INCISOS I E
II DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

 
14. Portanto, entendeu-se que apesar da literalidade dos dispositivos apontar para necessidade
de análise dos autos pelo órgão de assessoramento jurídico, inclusive nas hipóteses de dispensa em
razão do valor, diante das circunstâncias e estudos mencionados, o método interpretativo literal não
seria o mais adequado, devendo nesse caso se exigir a combinação do método literal com método
sistemático, teleológico e finalístico.
15. É interessante mencionar que uma das hipóteses de exceção estabelecida no enunciado,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de manifestação jurídica quando não houver minuta de contrato
padronizada, foi criada através do Despacho do Diretor nº 132/2013, que aprovou o Parecer nº
001/2013/DEAEX/CGU/AGU (NUP 00400.010069/2012-81). O referido Despacho fundamenta que em
regra, todos os processos enquadrados nas hipóteses dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de
1993, não possuem minuta de edital pois o procedimento licitatório será dispensado e raramente haverá
minuta de contrato. E ainda complementa:

 
Ern havendo minuta de contrato, a manifestação jurídica torna-se indispensável, com vistas
a atender o comando do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, caso contrario,
não existindo qualquer minuta contratual, a legislação não exige a manifestação jurídica
para o aperfeiçoamento do ato.

 

16. Com a publicação da Lei nº 14.133, de 2021, o papel da Advocacia Pública sofreu alteração
significativa no que se refere às contratações públicas. Trata-se efetivamente de outra dinâmica, com
outras responsabilidades e mais ainda, com um evidente estreitamento das relações entre a Advocacia
Pública e a Administração.
17. A título de exemplos dessas alterações têm-se:

O agente de contratação, a equipe de apoio, a comissão de contratação, os fiscais e os
gestores de contratos poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico
para o desempenho das funções essenciais à execução (art. 8º, § 3º);
Na elaboração das decisões de recurso e pedido de reconsideração a autoridade
competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir
dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, parágrafo único); 
Processo licitatório encaminhado à assessoria jurídica para “controle prévio de legalidade
mediante análise jurídica da contratação”, inclusive no que se refere a contratações
diretas (art. 53, caput c/c §§ 1º e 4º);
Previsão de auxílio do fiscal do contrato pelo assessoramento jurídico (art. 117, §3º);

18. No que se refere as alterações e o tema tratado pela ON AGU nº 46, de 2014, vale
transcrever o art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021:

 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade
mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da
Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de
prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e



objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com
exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise
jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade
determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também
realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de
cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos
congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da
autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de
editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados
pelo órgão de assessoramento jurídico.

§ 6º (VETADO).

 

19. Observa-se que houve um grande aumento da participação do órgão consultivo na
construção das licitações e contratos públicos, já que o assessoramento jurídico passa a ter a atribuição
de proceder análise ampla do conteúdo processual, realizando incisivo filtro de legalidade dos atos
praticados.

20. Para o autor Rafael Carvalho[1], a previsão do caput do art. 53, embora semelhante à do art.
38 da Lei nº 8.666, de 1993, previu “maior detalhamento sobre o controle preventivo de juridicidade
exercido pela advocacia pública ou assessoria jurídica do órgão ou entidade".
21. A descrição contida no art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, no que se refere à atividade
desenvolvida pela assessoria jurídica, é verdadeiramente ampliada. Para além de conferir minutas de
documentos, a assessoria jurídica deverá analisar toda etapa preparatória e ponderar sua conformidade
com a Lei.
22. Dessa forma, uma verdadeira filtragem deverá ser realizada já na fase preparatória do
processo, antes mesmo da publicação do edital, a fim atuar de forma preventiva. O objetivo é permitir
que eventuais equívocos administrativos sejam sanados antes mesmo de prejudicar particulares de
forma imediata e a própria Administração de forma mediata.
23. Vale destacar que embora a Lei nº 14.133, de 2021, tenha atribuído à assessoria jurídica o
“controle de juridicidade” dos atos praticados no processo licitatório, não se trata exatamente do
mesmo controle desenvolvido pelos órgãos de controle interno e externo. 
24. A nova lei revela a intenção de aprimorar a relação de parceria entre a Administração
Pública e sua respectiva assessoria jurídica. É exatamente nesse sentido que atuam dispositivos como o
art. 53, o art. 117 e o art. 168, todos da Lei nº 14.133, de 2021. 

25. Claudio Madureira[2] buscou traçar alguns contornos para essa atuação ampliada da
assessoria jurídica conforme segue:

 

[...] a atividade fiscalizatória exercida pelos Advogados Públicos no âmbito interno da
Administração (em controle administrativo, portanto) restringe-se aos aspectos jurídicos.
Com efeito, “o controle interno não é desempenhado exclusivamente por advogados
públicos”, como expressa Claudio Grande Junior referindo à importância dos “trabalhos de
profissionais das áreas de contabilidade, economia, finanças, administração pública, meio
ambiente e outras”. Desse modo, atribui-se à Advocacia Pública tão somente o controle
interno do conteúdo jurídico das posturas adotadas pela Administração, isto é, o controle da
atividade administrativa no que toca aos aspectos jurídicos.

 
26. Destaca-se que como o papel da Advocacia Pública foi otimizado, as demandas tendem a
crescer de forma significativa, o que já vem acontecendo e sendo relatado por Advogados Públicos que
trabalham na área de licitações e contratos. Considerando exatamente esse aspecto, o legislador, de
forma coerente e preventiva, estabeleceu alternativas para o desempenho adequado das atividades
consultivas na Lei nº 14.133, de 2021.
27. Com efeito, o §5º do mesmo art. 53, assimila os fundamentos que levaram à edição da ON
AGU nº 46, de 2014, e levando em conta a necessidade da atuação eficiente da consultoria jurídica,
dispensa sua atuação em função de determinados critérios. Considere-se a literalidade do dispositivo:

 
art. 53, § 5º: É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato
da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de
editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados
pelo órgão de assessoramento jurídico.

 
28. Portanto, a atuação das consultorias jurídicas e órgão de assessoramento jurídico poderá
ser dispensada conforme ato da Advocacia-Geral da União, a partir dos seguintes critérios:

a. baixo valor;
b. baixa complexidade da contratação;
c. entrega imediata do bem ou;
d. utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes

previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.



 
29. Observa-se que a nova lei foi expressa em estabelecer a possibilidade da dispensa da
análise jurídica no caso de contratação de baixo valor e foi além, estabelecendo expressamente a
desnecessidade da análise pelo órgão de assessoramento em outras situações.
30. No entanto, a fim manter os limites propostos ao presente estudo, a abordagem deste
parecer permanecerá restrita à dispensa de atuação em razão do valor constante do §5º do art. 53 e sua
relação com a ON AGU nº 46, de 2014.  
31. É de se observar que o conceito de “baixo valor” deverá ser definido pelo ato da autoridade
máxima competente e não é necessariamente vinculado aos incisos I e II do art. 75 da Lei 14.133/2021,
todavia, é possível adotar estes valores como referência.
32. Destaca-se que coerente com a possibilidade de dispensa de parecer jurídico em contrações
diretas de baixo valor, o inciso III do art. 72, da lei nº 14.133, de 2021,  prevê a juntada de parecer
jurídico "se for o caso". Vejamos:

 

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos;

 

33. Existe previsão idêntica na Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 2021:
 

Art. 5º O procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, será instruído com os
seguintes documentos, no mínimo:

[...]

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos;

 

34. Portanto, a nova lei estabelece expressamente a possibilidade de dispensa da análise
jurídica nos casos de contratações de baixo valor, o que privilegia o princípio da eficiência
administrativa.

35. Tomando essa linha da busca pela concretização da eficiência, Ronny Charles [3] leciona:
 

Criando a possibilidade de uma solução para que os órgãos de assessoramento mais
desenvolvidos possam superar ou continuar superando o gargalo burocrático gerado por
essa visão burocrata e defasada do processo de contratação pública, o §5º do art. 53
admite que a análise jurídica seja dispensável nas hipóteses definidas previamente pela
autoridade jurídica máxima competente.

Trata a hipótese da possibilidade de, por exemplo, pareceres referenciais ou mesmo da
definição, por ato da referida autoridade jurídica, de espécies de processos nos quais
análise jurídica não seria obrigatória, opção que, nos termos da Lei, deverá considerar
fatores como: baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata do bem ou utilização de
minutas previamente padronizadas pelo órgão de assessoramento jurídico.

Atos como esses serão necessários para resguardar eficiência do órgão jurídico, o qual,
pelos incentivos criados pela Nova Lei, terá que ampliar sua atuação na área de consultoria
jurídica propriamente dita e na representação judicial e extrajudicial. 

 
36. Vale ainda mencionar que o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, dispõe que o  instrumento de
contrato é obrigatório, porém estabelece casos em que poderá ser substituído. Vejamos:

 

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a
Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu
valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o
disposto no art. 92 desta Lei.

 
37. Portanto, o termo de contrato não é obrigatório nos casos de contratação direta
previstos nos incisos I e II do art. 75, no entanto, a depender do caso concreto, caso o gestor opte pela
celebração de um instrumento contratual, o exame jurídico não poderá ser dispensado.
38. Todavia, ainda que haja formalização de termo contratual, caso o órgão consultivo de
execução tenha aprovado modelos padronizados de contrato, conforme dispõe o § 5º do art. 53 da Lei nº
14.133, de 2021, a análise jurídica não será obrigatória.
39. Portanto, de forma congruente com a Orientação Normativa nº 46, que dispensou a
obrigatoriedade do exame jurídico nas hipóteses em que especifica, cabível a publicação de um novo
enunciado de orientação normativa da Advocacia-Geral da União para tratar do tema no âmbito da Lei nº
14.133, de 2021, isso porque, conforme razões expostas, a nova legislação confirma o caráter
obrigatório e prévio da análise jurídica dos processos de licitação e contratação direta, não obstante
explicitamente admite que sejam delimitadas hipóteses em que este exame pode ser dispensado,



notadamente diante de circunstâncias que revelem o reduzido valor e a menor complexidade das
contratações, tudo em atenção aos preceitos da economicidade, eficiência, eficácia, razoabilidade,
proporcionalidade, e da celeridade.

 
3. CONCLUSÃO

 
40. Pelo exposto, é possível concluir que a Lei nº 14.133, de 2021, permite de forma expressa
que a autoridade jurídica máxima competente expeça ato para dispensar análise jurídica nas
contratações diretas de pequeno valor. Dessa forma, visando regulamentar o tema no âmbito desta
Advocacia-Geral da União sugere-se a publicação de uma nova orientação normativa, com a adoção do
seguinte enunciado: 

Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com
fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

REFERÊNCIAS: Art. 5º, art. 53, §§ 3º, 4º e 5º, art. 72, inciso III, e art. 95, da Lei nº 14.133,
de 1º de abril de 2021;  Parecer n. 00009/2021/CNLCA/CGU/AGU e respectivos Despachos
de Aprovação (NUP: 63054.001894/2021-82).

 

41. Destaca-se que em relação a ON nº 46, de 2014, as razões expostas no Parecer nº
007/2013/DEAEX/AGU-JCO e Parecer nº 02/2012/GT467/DEPCONSU/PGF/AGU, permanecem inalteradas.
Portanto, recomenda-se que entendimento extraído na referida orientação normativa continue sendo
aplicado nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do pequeno valor, regidas pela Lei nº 8.666, de
1993.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 26 de agosto de 2021.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 
DESPACHO n. 00475/2021/DECOR/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADA: CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
ASSUNTOS: ANÁLISE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS DE PEQUENO VALOR. LEI Nº 14.133, DE
2021

 
 
Exmo. Senhor Consultor-Geral da União,
 
 

1. Aprovo o Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU da Câmara Nacional de Licitações e Contratos
Administrativos da Consultoria-Geral da União, e elevo à apreciação superior a proposta de edição de
orientação normativa que segue, nos termos do art. 3, inciso I, e art. 5º, parágrafo único, todos do Ato

Regimental AGU nº 1, de 2019[1].
 

2. A respeito das manifestações jurídicas que examinam a legalidade das licitações e
contratações públicas em geral, observa-se que a Lei nº 14.133, de 2021, disciplina a fase preparatória
dos certames (art. 17, inciso I) no Capítulo II do seu Título II – arts. 18 a 52, compreendendo essa fase,
essencialmente, o planejamento da contratação. Após sua conclusão, segue-se para a fase de
"divulgação do edital de licitação" (art. 17, inciso II), disciplinada nos arts. 53 e 54 da Lei nº 14.133, de
2021. Antes da publicação do edital no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), estabelece a Lei nº
14.133, de 2021, que a legalidade do processo de contratação será objeto de prévio exame jurídico por
parte do órgão consultivo competente, devendo a manifestação, na forma do inciso II do § 1º do seu art.
53, apresentar “linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de
todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito
levados em consideração na análise jurídica”.

 
3. Desta maneira, observa-se da atenta leitura do caput do referenciado art. 53 da Lei nº
14.133, de 2021, que, ao fim da fase preparatória, e antes da publicação do certame no PNCP, as
licitações devem necessariamente ser submetidas ao prévio controle de legalidade, consubstanciado por
meio de exame jurídico por órgão da Advocacia-Geral da União, o qual deverá apreciar a juridicidade do
processo.

 
4. Em regra, portanto, faz-se obrigatória a análise jurídica antes da contratação direta e da
publicação dos editais de licitação no Portal Nacional de Compras Públicas (art. 53, § 3º e 4º da Lei nº
14.133, de 2021).

 
5. O caráter obrigatório dos pareceres jurídicos nos processos de contratação pública também
é previsto no art. 11, inciso VI, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 73, de 1993, a qual atribui aos
órgãos de execução da Advocacia-Geral da União (Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios e órgãos
assemelhados) o controle prévio e conclusivo da legalidade dos editais, dos contratos administrativos e
instrumentos congêneres, bem como das contratações diretas, mediante dispensa ou inexigibilidade de
licitação:

 

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros
de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da
República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:

...

VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, Secretaria e Estado-Maior
das Forças Armadas:

a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos
congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.

 
6. Não obstante o caráter obrigatório dos pareceres jurídicos, oportuno registrar que se extrai
das razões de veto do § 2º do art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, que as manifestações da Advocacia-
Geral da União na espécie não possuem natureza estritamente vinculante, ou seja, o não cumprimento
das conclusões e recomendações apresentadas pelo órgão de assessoramento jurídico não representa
per si uma ilegalidade, cabendo ao agente público responsável motivar sua decisão caso entenda
pertinente não acolher as orientações apresentadas pelo órgão jurídico (Art. 50, inciso VII, da Lei nº

9.784, de 1999)[2]. Eis, em sua literalidade, o texto do § 2º do art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, que foi
vetado pelo Exmo. Senhor Presidente da República, seguido das correspondentes razões, destacando-se
que o Congresso Nacional manteve o veto:

 



§ 2º do art. 53

“§ 2º O parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, no todo ou em
parte, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade máxima do órgão ou entidade,
hipótese em que esta passará a responder pessoal e exclusivamente pelas irregularidades
que, em razão desse fato, lhe forem eventualmente imputadas.”

Razões do veto

“A propositura legislativa estabelece que o parecer jurídico que desaprovar a continuidade
da contratação, no todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade
máxima do órgão ou entidade, hipótese em que esta passará a responder pessoal e
exclusivamente pelas irregularidades que, em razão desse fato, lhe forem eventualmente
imputadas.

No entanto, a interpretação do dispositivo pode levar a crer que o parecerista é co-
responsável pelo ato de gestão, contrariando a posição tradicional da jurisprudência pátria
e trazendo insegurança a atividade de assessoramento jurídico. 

Ademais, o dispositivo desestimula o gestor a tomar medidas não chanceladas pela
assessoria jurídica, mesmo que convicto da correção e melhor eficiência dessas medidas, o
que pode coibir avanços e inovações.”

 
7. Especificamente no que diz respeito às contratações diretas – dispensa e inexigibilidade de
licitação, verifica-se que, no mesmo sentido da alínea “b” do inciso VI do art. 11 da Lei Complementar nº
73, de 1993, a Lei nº 14.133, de 2021, também estabelece que o processo administrativo de
contratação deve, dentre outros elementos, ser objeto de exame e manifestação a respeito da
juridicidade do processo, conforme § 4º do art. 53, e inciso III do art. 72, que seguem reproduzidos em
sua literalidade:

 
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade
mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da
Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de
prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e
objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com
exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise
jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade
determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração
também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos,
termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços,
outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

...

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

...

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;

...

 
8. Em ligeira síntese, conclui-se, pois, que via de regra, no âmbito das licitações e contratos
administrativos submetidos ao regime da Lei nº 14.133, de 2021, incluindo as hipóteses de dispensa e
inexigibilidade de licitação, as manifestações jurídicas dos órgãos de execução da Advocacia-Geral da
União possuem caráter obrigatório, e devem ser solicitadas pela Administração após a conclusão da fase
preparatória. De fato, apenas após exame jurídico conclusivo, consoante § 3º do art. 53 acima referido,
poderá a autoridade competente prosseguir com os trâmites e determinar, se for o caso, a publicação
do instrumento convocatório.

 
9. Observa-se, não obstante, que o inciso III do art. 72 da Lei nº 14.133, de 2021, acima já
reproduzido em sua literalidade, exige que a instrução do feito seja composta por parecer jurídico "se for
o caso". Acrescente-se, ainda, que o próprio art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, em seu § 5º, estabelece
que o caráter obrigatório do exame jurídico pode ser excepcionado nas hipóteses em que a Advocacia-
Geral da União determinar, considerando-se, especialmente, algumas circunstâncias que podem
recomendar que a análise jurídica seja facultativa e, assim, possa ser dispensada. Eis o que dispõe o
referenciado § 5º do art. 53 da novel legislação:

 

Art. 53 ...

...

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da
autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de



editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados
pelo órgão de assessoramento jurídico.

 
10. Nestes termos, prevê a Lei nº 14.133, de 2021, que o baixo valor das contratações, a
reduzida complexidade do caso, a previsão de entrega imediata do bem, e a adoção de edital e de
contratos padronizados pelo órgão de execução da AGU podem revelar que o obrigatório e prévio
exame jurídico da licitação ou contratação direta representa medida desnecessária, meramente
burocrática, e por isso “dispensável”, podendo a Advocacia-Geral da União, por expressa disposição
legal, delimitar as hipóteses em que a análise jurídica pode ser considerada facultativa ou dispensada.

 
11. Enfatize-se, portanto, que o § 5º do art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece
parâmetros a partir dos quais o exame jurídico pode ser dispensado, atribuindo à Advocacia-Geral da
União com exclusividade a competência para definir as hipóteses em que a análise jurídica pode não ser
considerada obrigatória.

 
12. A respeito da matéria, e nas contratações diretas regidas pela Lei nº 8.666, de 1993,
observa-se que no âmbito da Advocacia-Geral da União vigora a Orientação Normativa AGU nº 46, a qual
não obriga o exame jurídico nas dispensas de licitação pelo valor, fundadas nos incisos I e II do art. 24
da Lei nº 8.666, de 1993, bem como nas hipóteses de inexigibilidade de licitação que tenham valores
que não ultrapassem esses limites, ressalvadas as hipóteses em que houver a celebração de contrato
administrativo não padronizado, e sem prejuízo da possibilidade de consulta ao órgão de
assessoramento jurídico caso o gestor tenha dúvida a respeito da legalidade da contratação direta
(disponível em https://antigo.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1184009):

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 46, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI
e XIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o
que consta do Processo nº 00400.010069/2012-81, resolve expedir a presente orientação
normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17
da Lei Complementar nº 73, de 1993:

SOMENTE É OBRIGATÓRIA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DE PEQUENO
VALOR COM FUNDAMENTO NO ART. 24, I OU II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
QUANDO HOUVER MINUTA DE CONTRATO NÃO PADRONIZADA OU HAJA, O
ADMINISTRADOR, SUSCITADO DÚVIDA JURÍDICA SOBRE TAL CONTRATAÇÃO. APLICA-SE O
MESMO ENTENDIMENTO ÀS CONTRATAÇÕES FUNDADAS NO ART. 25 DA LEI Nº 8.666, DE
1993, DESDE QUE SEUS VALORES SUBSUMAM-SE AOS LIMITES PREVISTOS NOS INCISOS I E
II DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

 
13. Atenta leitura do Despacho nº 132/2013 do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da
Consultoria-Geral da União (NUP 00400.010069/2012-81, seq. 2, pag. 40 e seguintes), bem revela que o
entendimento consolidado na Orientação Normativa nº 46, além de considerar o disposto no parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, segundo o qual “As minutas de editais de licitação, bem como
as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração.”; também fundou suas conclusões nos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, economicidade e da finalidade.

 
14. No que se refere ao regime jurídico de que cuida a Lei nº 14.133, de 2021, seu art. 5º
dispõe que, na aplicação da referenciada lei, devem ser observados, dentre outros, três princípios
explicitamente mencionados no Despacho nº 132/2013 do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da
Consultoria-Geral da União, quais sejam: a razoabilidade, a proporcionalidade e a economicidade. Há,
outrossim, expressa previsão legal da aplicação os preceitos da eficiência, eficácia e da celeridade, por
conseguinte, conclui-se que a exegese sistemática da nova legislação denota que entendimento
homólogo àquele posto na ON AGU nº 46 também pode ser adotado para as dispensas de licitação pelo
valor de que cuida os incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021:

 
Lei nº 14.133, de 2021

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como
as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro).

 
15. Observa-se, portanto, que além da explícita previsão legal no sentido de ser possível à
Advocacia-Geral da União definir as hipóteses em que o exame jurídico prévio ao prosseguimento do
certame ou da contratação direta pode ser dispensado, considerando, dentre outros parâmetros, o baixo
valor da contratação, nos termos do § 5º do art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021, verifica-se que a nova
legislação é igualmente explícita ao prever que a aplicação do referenciado diploma legal deve observar
os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade, da eficiência, da eficácia e da
celeridade, o que confirma e corrobora a possibilidade de ser admitida a dispensa do exame jurídico nas
contratações diretas de pequeno valor mediante ato da Advocacia-Geral da União.

 



16. Não se olvide, ainda, que, dentre outras hipóteses, para as contratações diretas
fundamentadas em razão do valor o termo contratual não é obrigatório, conforme prevê seu art. 95,
inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021:

 
Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso
de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no
caso de outros serviços e compras;

...

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo
mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a
manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

...

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a
Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu
valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o
disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas
compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de
valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 
17. Por conseguinte, a exemplo do que se deu ao tempo da edição da Orientação Normativa
AGU nº 46, que dispensou a obrigatoriedade do exame jurídico nas hipóteses em que especifica, cabível
se faz a edição de orientação normativa específica para tratar de temática homóloga no âmbito da Lei nº
14.133, de 2021, isso porque, conforme razões expostas, a nova legislação confirma que, via de regra, é
obrigatória a análise jurídica dos processos de licitação e contratação direta, não obstante
explicitamente admite que sejam delimitadas hipóteses em que este exame jurídico pode ser
dispensado, notadamente diante de circunstâncias que evidenciem o reduzido valor e a menor
complexidade das contratações, tudo em atenção aos preceitos da economicidade, eficiência, eficácia,
razoabilidade, proporcionalidade, e da celeridade.

 
18. Destaque-se, por pertinente, que a dispensa do exame jurídico ora consolidada inclui a não
obrigatoriedade da análise do aviso de que cuida o § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, segundo o
qual as dispensas pelo valor “serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio
eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e
com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa”.

 
19. Por derradeiro, três premissas devem ser bem delimitadas para que haja escorreita e
uniforme aplicação da orientação normativa ora proposta pelos órgãos da Advocacia-Geral da União e
seus órgãos vinculados.

 
20. De plano, destaque-se que, via de regra, conforme art. 95, inciso I, da Lei nº 14.133, de
2021, o termo de contrato não é obrigatório nos casos de contratação direta de que cuida o inciso I e II
do seu art. 75, não obstante, é certo que, a depender das circunstâncias e peculiaridades de cada caso,
não é defeso ao gestor optar pela celebração de um instrumento contratual, e nestas hipóteses o exame
jurídico não está sendo dispensado, salvo se houver modelo de termo de contrato padronizado e
aprovado no âmbito do órgão consultivo de execução.

 
21. Desta forma, caso haja formalização de termo contratual, a análise jurídica não será
obrigatória caso o órgão consultivo de execução tenha aprovado modelo padronizado de contrato
administrativo, na forma da parte final do § 5º do art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021. Portanto, se no caso
concreto houver opção administrativa pela celebração de termo de contrato nas hipóteses de dispensa
de que cuida o art. 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133, de 2021, o exame jurídico será obrigatório, salvo
se para a hipótese houver modelo de contrato previamente padronizado pelo órgão de assessoramento
jurídico e seja este modelo utilizado pela Administração para fins de formalização da contratação.

 
22. A segunda premissa fundamental para a escorreita aplicação da Orientação Normativa
proposta se refere à possibilidade de consulta ao órgão de assessoramento competente caso exista
dúvida de ordem jurídica por parte do agente público responsável, pois nestas hipóteses a legalidade da
dispensa de licitação pelo valor deve ser encaminhada para análise e manifestação do órgão consultivo,
o qual não poderá restituir os autos ao consulente sem exame e a devida elucidação das questões
apresentadas.

 
23. A respeito desta ressalva, observa-se que a aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, rege-se,



dentre outros preceitos, pela segurança jurídica, conforme explicitamente determina seu art. 5º, já
reproduzido em sua literalidade neste Despacho, portanto, a bem da efetividade deste preceito, e a
despeito da ausência de obrigatoriedade do exame jurídico na espécie, cabe aos órgãos consultivos de
execução da Advocacia-Geral da União apreciar as dúvidas jurídicas apresentadas e orientar a escorreita
aplicação da lei aos agentes públicos responsáveis pela promoção da contratação direta.

 
24. Por fim, cumpre observar que, ao aprovar o Despacho nº 132/2013 do Departamento de
Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, o então Consultor-Geral da União, por meio do
Despacho nº 1124/2013, acolhido pelo Advogado-Geral da União (NUP 00400.010069/2012-81, seq. 2,
pag, 48/50), estendeu suas conclusões para as contratações diretas de que cuida o art. 25 da Lei nº
8.666, de 1993, por seus próprios fundamentos, desde que a inexigibilidade de licitação tenha valores
que não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 do mencionado diploma legal.

 
25. Apreciando a matéria à luz da Lei nº 14.133, de 2021, observa-se que, em atenção aos
preceitos de que cuida o seu art. 5º, e as balizas fixadas pelo § 5º do seu art. 53, idêntica solução
jurídica parece adequada, ou seja, desde que a inexigibilidade de licitação, de que cuida o art. 74 da Lei
nº 14.133, de 2021, não ultrapasse os limites de dispensa determinados pelos incisos I e II do seu art.
75, o exame jurídico de que trata o art. 53, § 4º, e o inciso III do art. 72, da referenciada lei não será
obrigatório, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo
órgão consultivo de execução, ou nas hipóteses em que haja dúvida de ordem jurídica apresentada pela
Administração.

 
26. Isto posto, caso aprovado o Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU da Câmara Nacional de
Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União, e este Despacho, recomenda-se
que a matéria seja submetida à elevada apreciação do Exmo. Senhor Advogado-Geral da União para que
se considere, nos termos do art. 4º, incisos I, X, XI, XIII, e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 1993, a
edição da seguinte Orientação Normativa:

 
Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com
fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

REFERÊNCIA: art. 5º, art. 53, §§ 3º, 4º e 5º, art. 72, inciso III, e art. 95, da Lei nº 14.133,
de 1º de abril de 2021;  Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU;  Despacho nº
475/2021/DECOR/CGU/AGU.

 
Brasília, 01 de setembro de 2021.
 

VICTOR XIMENES NOGUEIRA
ADVOGADO DA UNIÃO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

Notas

1. ^ Art. 3º Incumbe às Câmaras Nacionais: I - propor a uniformização de questões afetas à prestação
de consultoria e assessoramento mediante elaboração de pareceres jurídicos, em tese,
enunciados e orientações normativas; (...) Art. 5º As Câmaras Nacionais ficarão sob a supervisão
de órgão da Consultoria-Geral da União, a ser indicado no ato de sua criação. Parágrafo único.
As manifestações jurídicas, as orientações normativas, os manuais, os enunciados, os atos
normativos, os modelos e listas de verificação e demais trabalhos elaborados pelas Câmaras
Nacionais serão submetidos à apreciação do órgão supervisor competente, do Consultor-Geral da
União e, quando necessário, do Advogado-Geral da União.

2. ^ Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão
ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

Documento assinado eletronicamente por VICTOR XIMENES NOGUEIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
714407957 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
VICTOR XIMENES NOGUEIRA. Data e Hora: 01-09-2021 11:11. Número de Série:
26215298677875712250412663380. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

GABINETE
SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12 ANDAR - AGU SEDE IFONE (61) 2026-8557 BRASÍLIA/DF 70.070-030

 
DESPACHO n. 00598/2021/GAB/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82

INTERESSADA: CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
ASSUNTOS: ANÁLISE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS DE PEQUENO VALOR. LEI Nº 14.133, DE
2021

 
 
Exmo. Senhor Advogado-Geral da União,
 

1. Aprovo, nos termos do DESPACHO n. 00475/2021/DECOR/CGU/AGU, o PARECER n.
00009/2021/CNLCA/CGU/AGU, e elevo à apreciação de Vossa Excelência proposta de edição de
Orientação Normativa, com fundamento no art. 4º, incisos I, X, XI, XIII, e XVIII, da Lei Complementar nº
73, de 1993, conforme sugestão em anexo.

 
2.         Caso acolhidos, e após publicada a Orientação Normativa no Diário Oficial da União,

restitua-se o feito ao DECOR/CGU para cumprimento das providências remanescentes.
 
 
 
Brasília, 03 de setembro de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
ARTHUR CERQUEIRA VALÉRIO

Advogado da União
Consultor-Geral da União

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR CERQUEIRA VALERIO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
716017719 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ARTHUR CERQUEIRA VALERIO. Data e Hora: 03-09-2021 10:55. Número de Série: 17340791. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



PORTARIA NORMATIVA AGU Nº XX, DE XXXXX DE 2021 
 
 

Edita a Orientação Normativa n. 69, de xx de xxx de 2021. 
 
 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I, X, XI, XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 
e considerando o que consta do Processo nº 63054.001894/2021-82, resolve: 

 
Art. 1º Expedir a presente Orientação Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados 

nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993: 
 
Orientação Normativa n.º 69, de XX de XXX de 2021 
Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com 
fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, salvo se 
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de 
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida 
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às 
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus valores 
não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 
2021. 
REFERÊNCIA: Art. 5º, Art. 53, §§ 3º, 4º e 5º, Art. 72, inciso III, e art. 95, da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU; Despacho nº 
475/2021/DECOR/CGU/AGU, Despacho nº 598/2021/GAB/CGU/AGU. 

 
 

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

BRUNO BIANCO LEAL 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 
 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I, X, XI, XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e 
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enume-

rados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.  
 

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno 
valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se 
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assesso-
ramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da 
legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fun-
dadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os limites 
previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021.  

 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

BRUNO BIANCO LEAL 
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. Coordenação-Geral de Modelagem
de Arrendamentos Portuários

1 Coordenador-Geral DAS 101.4

. Coordenação-Geral de Políticas
Regulatórias e Autorizações
Portuárias

1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. Coordenação 2 Coordenador DAS 101.3

. Coordenação 1 Coordenador FCPE 101.3

. 1 Assessor Técnico DAS 102.3

. Divisão 3 Chefe DAS 101.2

.

"

Leia-se:

"

. U N I DA D E CARGO/
F U N Ç ÃO / N º

D E N O M I N AÇ ÃO /
C A R G O / F U N Ç ÃO

N E / DA S / FC P E

. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E
CO N C ES S ÃO

1 Diretor DAS 101.5

. Coordenação-Geral de Gestão de
Contratos em Portos Delegados

1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. Coordenação-Geral de Gestão de
Contratos em Entidades Vinculadas

1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. Coordenação 2 Coordenador DAS 101.3

. Coordenação 2 Coordenador FCPE 101.3

. 1 Assessor Técnico
Especializado

FCPE 104.3

.

. DEPARTAMENTO DE NOVAS
OUTORGAS E POLÍTICAS
REGULATÓRIAS PORTUÁRIAS

1 Diretor DAS 101.5

. Coordenação-Geral de Modelagem
de Arrendamentos Portuários

1 Coordenador-Geral DAS 101.4

. Coordenação-Geral de Políticas
Regulatórias e Autorizações
Portuárias

1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. Coordenação 2 Coordenador DAS 101.3

. Coordenação 1 Coordenador FCPE 101.3

. 1 Assessor Técnico DAS 102.3

. Divisão 3 Chefe DAS 101.2

.

. Coordenação-Geral de Modelagem
de Desestatizações

1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. Divisão 1 Chefe DAS 101.2

. Divisão 5 Chefe FCPE 101.2

"

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Tarcisio Gomes de Freitas

R E T I F I C AÇ ÃO

DECRETO Nº 10.793, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

Regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Aquisição
de Habitação para Profissionais da Segurança Pública -
Programa Habite Seguro, e altera o Decreto nº 10.333,
de 29 de abril de 2020, que aprova o Regulamento do
Fundo de Desenvolvimento Social.

(Publicado no Diário Oficial da União de 14 de setembro de 2021, Seção 1)

No parágrafo único do art. 10, onde se lê:

"Parágrafo único. Observado o disposto no inciso II do caput do art. 10 da Medida
Provisória nº 1.070, de 2021, a subvenção econômica de que trata o caput não poderá custear
o pagamento da tarifa inicial para avaliação do imóvel dado em garantia ou de tarifa
equivalente."

Leia-se:

"Parágrafo único. Observado o disposto no inciso II do § 3º do art. 10 da Medida
Provisória nº 1.070, de 2021, a subvenção econômica de que trata o caput não poderá custear
o pagamento da tarifa inicial para avaliação do imóvel dado em garantia ou de tarifa
equivalente."

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Paulo Guedes
Rogério Marinho

Presidência da República

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

M E N S AG E M

Nº 448, de 14 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 865.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 1, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I, X, XI, XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82, resolve:

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos
enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de
pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo
órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado
dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não
ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO BIANCO LEAL

IMPRENSA

NACIONAL

MUSEU DA IMPRENSA

AUDITÓRIO D. JOÃO VI

VISITE O MUSEU DA IMPRENSA
O Museu da Imprensa está 

aberto ao público seguindo os 
protocolos para a segurança dos 

visitantes e colaboradores.

Aberto aos dias úteis,
das 8h às 17h.

Angelina
Realce



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
TRIAGEM

 
DESPACHO n. 02427/2021/TRIGAB/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
Ao Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos - DECOR/CGU, 
 
Restituo os presentes autos, em atendimento ao DESPACHO n.

00598/2021/GAB/CGU/AGU (seq. 14), e  tendo em vista a publicação da INSTRUÇÃO NORMATIVA
AGU Nº 001, de 13.09.2021, no DOU nº 175, de 15.09.2021, seção 1, pág.2 (seq.16), para ciência e
providências decorrentes. 

 
Brasília, 15 de setembro de 2021.
 
 

IZAIAS ALVES RABELO RODRIGUES
Gabinete do Advogado-Geral da União

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por IZAIAS ALVES RABELO RODRIGUES, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 724518037 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): IZAIAS ALVES RABELO RODRIGUES. Data e Hora: 15-09-2021 15:27. Número de Série:
55672869013470827999414598505. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 711 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7480

 
DESPACHO n. 02530/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente da INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, de 13.09.2021, no DOU nº 175, de
15.09.2021, seção 1, pág.2 (seq.16).

 
2. Ao Apoio, para abertura de tarefa de ciência, via Sistema SAPIENS, aos advogados públicos
em exercício na Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Instrumentos Congêneres -
CGLC, nesta CONJUR, para conhecimento do tema, ressaltando-se que se deve lançar apenas a
aposição de ciência no próprio Sistema, sem produção de cotas, despachos e etc.

 
 
Brasília/DF, 21 de setembro de 2021.
 

 
FERNANDA RASO ZAMORANO

Advogada da União
Consultora Jurídica

 
 
 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA RASO ZAMORANO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
727931168 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
FERNANDA RASO ZAMORANO. Data e Hora: 21-09-2021 10:52. Número de Série:
2965648763595187491. Emissor: AC CAIXA PF v2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - CGAD

 
DESPACHO n. 01195/2021/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
Ciente dos termos da IN n. 69/2021, com o seguinte teor:
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,
RESOLVE:

 

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor
com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.Brasília, 21 de
setembro de 2021.

 
Ao Apoio Administrativo para ciência aos demais integrantes desta Coordenação-Geral.
 

 
RODRIGO MAGALHÃES PEREIRA

ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENADOR-GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MAGALHAES PEREIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
728396652 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
RODRIGO MAGALHAES PEREIRA. Data e Hora: 21-09-2021 11:01. Número de Série:
7345171479123410661. Emissor: AC CAIXA PF v2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 
DESPACHO n. 01397/2021/CONJUR-EB/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente da Instrução Normativa AGU nº 1/2021 (Seq. 16) que trata da ausência de
obrigatoriedade de manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com base nos arts.
74 e 75 da Lei nº 14.133/2021. Segue o seu inteiro teor:

 
"INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,
RESOLVE:

 

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de
pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º  da Lei nº 14.133 , de 1º de
abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for
padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o
administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de
licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no
art. 74, da Lei nº 14.133 , de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os
limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação." (Grifou-se.)

 
2. Dada a importância desse ato normativo no contexto das licitações e contratos
administrativos, que constituem boa parte das demandas desta Consultoria, solicita à Secretaria que
abra tarefa a todos os membros da AGU lotados nesta unidade para ciência da referida IN.

 
Brasília, 21 de setembro de 2021.
 

GEOVANE ALVES DA SILVA
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PORTARIA CONJUR-EB/CGU/AGU Nº 2/2021
CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO - CONJUR-EB

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por GEOVANE ALVES DA SILVA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
728621405 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
GEOVANE ALVES DA SILVA. Data e Hora: 21-09-2021 16:03. Número de Série: 13812355. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO D - 6º ANDAR - CEP: 70.043-900 TELEFONE: (61) 3218-2591

 
COTA n. 08646/2021/CONJUR-MAPA/CGU

 
 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADA: CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
ASSUNTOS: DISPENSA DE ANÁLISE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS DE PEQUENO
VALOR. LEI Nº 14.133, DE 2021.
 

 
1. Ciente dos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 1 (Seqs. 16 e 17), de 13 de setembro
de 2021, que dispõe sobre a dispensa de manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno
valor, com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento
jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da
dispensa de licitação.

 
2. À Coordenação-Geral de Apoio Administrativo para abertura de tarefa de ciência a todos os
Advogados da Coordenação-Geral de Licitações, Contratos, Convênios e Assuntos Internacionais – CGLC.

 
 
Brasília, 21 de setembro de 2021.
 
 
 

MAXIMILIANO FERREIRA TAMER
Advogado da União

Consultor Jurídico – MAPA
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em
https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP)
63054001894202182 e da chave de acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por MAXIMILIANO FERREIRA TAMER, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
728629460 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
MAXIMILIANO FERREIRA TAMER. Data e Hora: 21-09-2021 16:17. Número de Série: 17307542. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
GABINETE - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01443/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
 
Cuida-se de instrução normativa assinada pelo Advogado-Geral da União (seq 16), publicada

no Diário Oficial da União de 15/09/2021, com o seguinte teor:
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor
com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

BRUNO BIANCO LEAL

 
À Coordenação de Apoio Administrativo para providenciar a abertura de tarefa de ciência a

todos os Advogados desta Consultoria Jurídica.
 
Por oportuno, dê-se ciência, também, à Subsecretaria de Assuntos Administrativos deste

Ministério da Cidadania. 
 
 
Brasília, 21 de setembro de 2021.
 
 

EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO DA UNIÃO

CONSULTOR JURÍDICO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS, de acordo com
os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 728371430 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS. Data e Hora: 21-09-2021 11:01. Número de Série:
10610079805116221664573994387. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RUA BELA CINTRA, 657, 9º ANDAR

 
COTA n. 00080/2021/VRD/CJU-SP/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente dos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 1 (Seqs. 16 e 17), de 13 de setembro
de 2021, que dispõe sobre a dispensa de manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno
valor, com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento
jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da
dispensa de licitação..

 
 
São Paulo, 21 de setembro de 2021.
 
 

VALÉRIO RODRIGUES DIAS
ADVOGADO DA UNIÃO

MATRÍCULA SIAPE Nº 0133339
OAB-SP Nº 172.213

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por VALERIO RODRIGUES DIAS, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
728699171 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
VALERIO RODRIGUES DIAS. Data e Hora: 21-09-2021 17:20. Número de Série: 17185301. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
COORDENAÇÃO-GERAL DE DIREITO INTERNACIONAL

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, ESPLANADA, ANEXO I, SALA 801

 
COTA n. 00041/2021/CGDI/CONJUR-MRE /CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente da Instrução Normativa AGU nº 1/2021 (Seq. 16) que trata da ausência de
obrigatoriedade de manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com base nos arts.
74 e 75 da Lei nº 14.133/2021.

 
Brasília, 21 de setembro de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
ÁLVARO CHAGAS CASTELO BRANCO

ADVOGADO DA UNIÃO
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO CHAGAS CASTELO BRANCO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 728942120 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): ALVARO CHAGAS CASTELO BRANCO. Data e Hora: 21-09-2021 23:42. Número de Série: 17224055.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GABINETE

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "U", 9º ANDAR, SALA 935, CEP: 70065-900, BRASÍLIA/DF, FONE: (61) 2032-5252

 
COTA n. 00253/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente da INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001 , de 13.09.2021, no DOU nº 175, de
15.09.2021, seção 1, pág.2 (seq.16), que tem o seguinte teor:

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor
com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

BRUNO BIANCO LEAL

 
2. Ao Apoio Administrativo para providenciar a abertura de tarefa de ciência a todos os
Advogados desta Consultoria Jurídica.

 
3. Por oportuno, dê-se ciência, também, à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração da Pasta. 

 
 
Brasília, 22 de setembro de 2021.
 
 

(Assinatura Eletrônica)
THIAGO DE FREITAS BENEVENUTO

Advogado da União
Consultor Jurídico Substituto

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DE FREITAS BENEVENUTO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 729225608 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): THIAGO DE FREITAS BENEVENUTO. Data e Hora: 22-09-2021 07:38. Número de Série:
68769430161506830855321907371. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA
GAB - GABINETE CONJUR

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO Q, SALA 733, CEP: 70049-900, BRASÍLIA-DF TELEFONE: 61-3312-4015. EMAIL: CONJUR@DEFESA.GOV.BR

 
DESPACHO n. 01982/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente da INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001 , de 13.09.2021, publicada no DOU nº 175,
de 15.09.2021, seção 1, pág.2 (seq.16), que trata da ausência de obrigatoriedade de manifestação
jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com base nos arts. 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021.

 
2. Eis o teor da Instrução Normativa:

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor
com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

BRUNO BIANCO LEAL

 
3. Assim, à COADM para dar ciência, via e-mail, aos Advogados da União em exercício nesta
Consultoria, bem como para encaminhar, via SEI, o presente despacho e o documento contido na
sequência 16 do Sapiens ao HFA e à SEORI para ciência e para esta avaliar a pertinência de cientificar
os demais órgãos deste Ministério.

 
Brasília, 22 de setembro de 2021.
 
 
 

SÉRGIO CARDOSO MELO
Advogado da União

Consultor Jurídico Adjunto
[assinado eletronicamente]

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO CARDOSO MELO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 729481573 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SERGIO CARDOSO
M E L O . Data e Hora: 22-09-2021 13:50. Número de Série:
0x6362E6FE92497996961582946EBF9A94A8210C8A. Emissor: Autoridade Certificadora de Defesa.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE - GAB

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ED. SEDE, SALA 915 CEP: 70044-900 BRASÍLIA-DF FONE: (61)

2027-6535/6196

 
DESPACHO n. 01598/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA
 

 
1. Ciente do PARECER n. 00009/2021/CNLCA/CGU/AGU (Seq.12), o qual, elevado à
consideração do Senhor Advogado-Geral da União, resultou na edição da Instrução Normativa AGU nº
001/2021 (Seq.16) que trata da ausência de obrigatoriedade de manifestação jurídica nas contratações
diretas de pequeno valor com base nos arts. 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021. Segue o seu inteiro teor:

 
"INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,
RESOLVE:

 

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor
com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo
se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação."

 
2. À Coordenação de Apoio Administrativo para abertura de tarefa de ciência, por meio do
sistema SAPIENS, aos(às) Advogados(as) da União lotados(as) e em exercício na  Coordenação-Geral
de Assuntos Jurídicos Administrativos/MCom, bem como para envio pelo sistema SEI à Secretaria
Executiva deste Ministério para ciência e envio dos autos a outras unidades administrativas que
entender cabíveis. 

 
 
Brasília, 22 de setembro de 2021.
 
 

CAROLINA SCHERER BICCA
CONSULTORA JURÍDICA MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA SCHERER BICCA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
729294049 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
CAROLINA SCHERER BICCA. Data e Hora: 22-09-2021 14:33. Número de Série: 1785584. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Denniel do Vale Nobre B Santos

De: Denniel do Vale Nobre B Santos
Enviado em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 16:18
Para: Idervanio da Silva Costa; Karine Andrea Eloy Barroso; Nidia Quindere Chaves 

Buzin; 'raissa.menegon@agu.gov.br'; Angela Caminotto; Andrea Grotti 
Clemente; Ernando Jose de Queiroz Romao; Juliana Gomes Falleiros 
Cavalheiro; Marcelo Azevedo de Andrade; 'mariane.kuster@agu.gov.br'; Bruno 
Correia Cardoso; Leyla Andrade Veras; 'marcus.augusto@defesa.gov.br'; 
'luiz.filho@defesa.gov.br'; 'carmen.vargas@defesa.gov.br'; Marilia Barreto 
Santos; Ivaniris Queiroz Silva; 'paulo.junior@defesa.gov.br'; Daniela Ferreira 
Marques; Gustavo Alexandre Bertuci; Patricia Lima Sousa; 
'tulio.taketomi@agu.gov.br'; 'geovane.silva@agu.gov.br'; Carolina Saraiva de 
Figueiredo Cardoso

Cc: Consultoria Jurídica - CONJUR
Assunto: INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, de 13.09.2021
Anexos: Desp 1982 [GAB - 63054.001894-2021-82].pdf

De Ordem, encaminho os documentos em atenção a DESPACHO n. 01982/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU 

para ciência. 

  

Att. 

Denniel Nobre. 

Conjur-MD.  

Ramal: 9497 

 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "U", 9º ANDAR, SALA 935, CEP: 70065-900, BRASÍLIA/DF, FONE: (61) 2032-5252

 
COTA n. 00255/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
1. Ciente dos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 1 (Seqs. 16 e 17), de 13 de setembro
de 2021, que dispõe sobre a dispensa de manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno
valor, com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se
houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento
jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da
dispensa de licitação.

 
 
Brasília, 22 de setembro de 2021.
 
 

DARIO SPEGIORIN SILVEIRA
Advogado da União

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por DARIO SPEGIORIN SILVEIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
729599548 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
DARIO SPEGIORIN SILVEIRA. Data e Hora: 22-09-2021 16:31. Número de Série: 17466021. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO T, EDIFÍCIO SEDE, 4º ANDAR, SALA 434, CEP 70.064-900 - TELEFONES: (61) 2025-3260 E 2025-9200

 
DESPACHO n. 03669/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
 
Ciente do PARECER n. 00009/2021/CNLCA/CGU/AGU  (seqs. 12/14) o qual, elevado à

consideração do Senhor Advogado-Geral da União, resultou na edição da Instrução Normativa AGU nº
001/2021 (Seq.16/17) que trata da ausência de obrigatoriedade de manifestação jurídica nas
contratações diretas de pequeno valor com base nos arts. 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021. Segue o seu
inteiro teor:

 
"INSTRUÇÃO NORMATIVA AGU Nº 001, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI,
XIII, e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82,
RESOLVE:

 

Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

Art. 2º Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor
com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo
se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de
assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida
a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às
contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus
valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133,
de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação."

 
Ao apoio administrativo para conferir ciência à todos os membros da AGU lotados nesta

Conjur. Após, arquive-se.
 
 
Brasília, 22 de setembro de 2021.
 
 

RAFAEL MELO CARNEIRO
Advogado da União

Consultor Jurídico Adjunto
(Portaria CONJUR/MJSP n. 01/20)

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL MELO CARNEIRO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 729609996 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL MELO
CARNEIRO. Data e Hora: 22-09-2021 16:40. Número de Série: 66585997658678921209658527933.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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II - o § 8º do art. 31-A.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor quarenta e cinco dias após a data de sua
publicação.

Brasília, 22 de setembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fábio Faria

DECRETO Nº 10.805, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Altera o Decreto nº 10.509, de 6 de outubro de 2020,
que institui o Programa de Equipagem e de
Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das
Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e de
Defesa dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A:

Art. 1º O Decreto nº 10.509, de 6 de outubro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 7º ..............................................................................................................

......................................................................................................................................

§ 4º O disposto no caput não se aplica aos órgãos e às entidades públicas de
promoção e de defesa dos direitos humanos estaduais, distritais e municipais
localizados em entes federativos em situação de emergência ou em estado de
calamidade pública, reconhecido pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil,
nos termos do Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, e decretado pela
autoridade competente." (NR)

"Art. 8º As doações para os órgãos, as entidades e as instâncias colegiadas
habilitados priorizarão os participantes:

I - situados em Municípios que registraram os índices mais elevados de violação
dos direitos a que se refere o art. 1º, para o público-alvo da política pública, aferidos
de acordo com:

a) as denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; ou

b) os registros em sistema informatizado do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos sobre o público-alvo;

II - situados em Municípios que registraram os índices mais elevados de
violação dos direitos a que se refere o art. 1º, de acordo com as denúncias recebidas
pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos;

III - que demonstrarem maior necessidade de bens, de acordo com diagnóstico
elaborado pela área competente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos; e

IV - situados em Municípios que registraram os menores valores do Índice de
Desenvolvimento Humano.

§ 1º Os critérios de priorização de que trata o caput serão aplicados de forma
cumulativa e em ordem de importância decrescente, na forma prevista nos incisos I
a IV do caput.

§ 2º O Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
editará ato complementar para detalhar os critérios de priorização estabelecidos no
caput, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação do Decreto nº
10.805, de 22 de setembro de 2021." (NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do art. 8º do Decreto nº
10.509, de 2020:

I - o inciso V do caput; e

II - o parágrafo único.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Damares Regina Alves

Presidência da República

D ES P AC H O S DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

M E N S AG E M

Nº 466, de 22 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato
constante da Portaria nº 1.142, de 3 de novembro de 2020, que outorga autorização à
Associação Comunitária Amigos Vilaboense, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no município de Vila Boa,
Estado do Goiás.

Nº 467, de 22 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato
constante da Portaria nº 1.003, de 14 de outubro de 2020, que outorga permissão à
Fundação Pedro Tavares Maia, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, no município de Taquaritinga do Norte, Estado de Pernambuco.

Nº 468, de 22 de setembro de 2021. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do
projeto de lei complementar que, sancionado, se transforma na Lei Complementar nº 183,
de 22 de setembro de 2021.

Nº 469, de 22 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Tcheca sobre a Previdência Social.

Nº 470, de 22 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da
Medida Provisória nº 1.071, de 22 de setembro de 2021.

Nº 471, de 22 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do
projeto de lei que "Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Caixa Econômica
Federal, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, da Companhia de

Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil e da Empresa Gerencial de
Projetos Navais, crédito especial no valor de R$ 61.605.170,00, para os fins que especifica".

Nº 472, de 22 de setembro de 2021. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do
projeto de lei que "Abre ao Orçamento de Investimento para 2021, em favor da Caixa
Econômica Federal, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, da
Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A., da Companhia das Docas do Estado da Bahia e
da Companhia Docas do Pará, crédito suplementar no valor de R$ 109.288.191,00, para os
fins que especifica".

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 69, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021(*)

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
4º, incisos I, X, XI, XIII, e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
considerando o que consta do Processo Administrativo nº 63054.001894/2021-82, resolve
expedir a presente Orientação Normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts.
2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:

NÃO É OBRIGATÓRIA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS DE PEQUENO
VALOR COM FUNDAMENTO NO ART. 75, I OU II, E § 3º DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL
DE 2021, SALVO SE HOUVER CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E ESTE NÃO
FOR PADRONIZADO PELO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, OU NAS HIPÓTESES EM
QUE O ADMINISTRADOR TENHA SUSCITADO DÚVIDA A RESPEITO DA LEGALIDADE DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. APLICA-SE O MESMO ENTENDIMENTO ÀS CONTRATAÇÕES
DIRETAS FUNDADAS NO ART. 74, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DESDE QUE SEUS VALORES
NÃO ULTRAPASSEM OS LIMITES PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO ART. 75, DA LEI Nº
14.133, DE 2021.

Referência: art. 5º, art. 53, §§ 3º, 4º e 5º, art. 72, inciso III, e art. 95, da Lei nº 14.133, de
1º de abril de 2021; Parecer nº 00009/2021/CNLCA/CGU/AGU; Despacho nº
475/2021/DECOR/CGU/AGU, Despacho nº 598/2021/GAB/CGU/AGU.

BRUNO BIANCO LEAL

(*)Republicada por ter saído no DOU Nº 175, de 15/09/2021, Seção 1, pág. 2, com
incorreção relativamente ao original.

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS

SECRETARIA EXECUTIVA

DECISÕES DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO
DE MEDICAMENTOS (CMED), com fulcro no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 10.742,
de 6 de outubro de 2003, e no exercício da competência que lhe confere o inciso
VIII do artigo 12 da Resolução CMED nº 03, de 29 de julho de 2003 (Regimento
Interno), decidiu sobre os processos administrativos para apuração de infração,
conforme anexo.

ROMILSON DE ALMEIDA VOLOTÃO

ANEXO

Processo Administrativo nº 25351.918224/2021-53
Interessado: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ n°
01.417.694/0001-20).
Extrato da Decisão nº 256, de 10 de setembro de 2021: O Secretário-Executivo da
Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED) decidiu pela aplicação de sanção
pecuniária no valor de R$ 97.779,31 (noventa e sete mil, setecentos e setenta e
nove reais e trinta e um centavos), em decorrência de oferta de medicamento por
preço superior ao permitido para negociações destinadas à Administração Pública,
em descumprimento ao previsto nos Artigos 2º e 8º, caput, da Lei nº 10.742, de 6
de outubro de 2003; c/c Orientação Interpretativa CMED n° 2, de 13 de novembro
de 2006; e Resolução CMED n° 2, de 16 de abril de 2018.

Processo Administrativo nº 25351.908382/2021-03
Interessado: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS
LTDA. (CNPJ nº 11.263.101/0001-71).
Extrato da Decisão nº 257, de 13 setembro de 2021: O Secretário-Executivo da
Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED) decidiu pela aplicação de sanção
pecuniária no valor de R$ 208.067,03 (duzentos e oito mil, sessenta e sete reais e
três centavos), em decorrência de oferta de medicamento por preço superior ao
permitido para vendas destinadas à Administração Pública, em descumprimento ao
previsto nos Artigos 2º e 8º, caput, da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003;
Resolução CMED n° 2, de 16 de abril de 2018; Orientação Interpretativa CMED n°
2, de 13 de novembro de 2006.

Processo Administrativo nº 25351.904974/2020-67
Interessado: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
(CNPJ nº 25.296.849/0001-85)
Extrato da Decisão nº 258, de 13 de setembro de 2021: O Secretário-Executivo da
Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED) decidiu pela aplicação de sanção
pecuniária no valor de R$ 4.067,36 (quatro mil, sessenta e sete reais e trinta e seis
centavos), em decorrência de venda de medicamentos por preço superior ao
permitido para vendas destinadas à Administração Pública, em descumprimento ao
previsto no Art. 5°, inciso II, alínea "b" c/c art. 13 inciso I, alínea "a", e inciso II,
alíneas "d", e "e" da Resolução CMED n° 2, de 16 de abril de 2018.

Processo Administrativo nº 25351.907725/2021-12
Interessado: MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. (CNPJ n°
16.553.940/0001-48).
Extrato da Decisão nº 259, de 13 de setembro de 2021: O Secretário-Executivo da
Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED) decidiu pela aplicação de sanção
pecuniária no valor de R$ 7.253,76 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e
setenta e seis centavos), em decorrência de oferta de medicamentos por preço
superior ao permitido para vendas destinadas à Administração Pública, em
descumprimento ao previsto nos Artigos 2º e 8º, caput, da Lei nº 10.742, de 6 de
outubro de 2003; Resolução CMED n° 2, de 16 de abril de 2018; Orientação
Interpretativa CMED n° 2, de 13 de novembro de 2006.

Processo Administrativo nº 25351.917640/2018-39
Interessado: MAIS SAÚDE DE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ
n° 14.261.377/0001-09).
Extrato da Decisão nº 260, de 13 de setembro de 2021: O Secretário-Executivo da
Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED) decidiu pela aplicação de sanção
pecuniária no valor de R$ 3.823,42 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e
quarenta e dois centavos), em decorrência de oferta e venda de medicamentos por
preço superior ao permitido para vendas destinadas à Administração Pública, em
descumprimento ao previsto nos Artigos 2º e 8º, caput, da Lei nº 10.742, de 6 de
outubro de 2003; c/c Orientações Interpretativas n° 1/2006 e n° 2/2006; e
Resolução CMED n° 02, de 16 de abril de 2018.

Janaína
Realce



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
TRIAGEM

 
DESPACHO n. 02516/2021/TRIGAB/AGU

 
NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA

 
 
À Consultoria-Geral da União,
 
De ordem, restituo os presentes autos, tendo em vista a publicação da Orientação

Normativa/AGU nº 69, de 13 de setembro de 2021, no DOU nº 181, de 23 de setembro de 2021,  Seção
01, Pág. 04,  (Seq. 32), para providências decorrentes. 

 
 

 
 

Brasília, 23 de setembro de 2021.
 
 

FRANCISCA FRANCINEIDE BATISTA FERREIRA
SERVIDOR

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 
DESPACHO n. 00504/2021/DECOR/CGU/AGU

 
 

NUP: 63054.001894/2021-82
INTERESSADOS: Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo
ASSUNTOS: Orientações Normativas AGU nº 10 e 34.
 

 
1. Por meio do Parecer nº 18/2021/VRD/CJU-SP/CGU/AGU - seq. 5, e Despacho de Aprovação n.
6/2021/CJU-SP/CGU/AGU - seq. 6, a Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo submete à
apreciação deste Departamento consulta relacionada à "necessidade ou não de se adequar as
Orientações Normativas da AGU nºs 10/2009, 34/2011 e 46/2014 aos temos do artigo 75, incisos I e II,
da Lei federal nº 14.133, de 2021".

 
2. Nestes termos, deliberou-se no Despacho nº 252/2021/DECOR/CGU/AGU – seq. 10, e com
respaldo no art. 10, inciso II, da Portaria CGU/AGU nº 3, de 2019, que a questão jurídica relacionada à
eficácia da Lei nº 14.133, de 2021, seria objeto de exame pela Câmara Nacional de Modelos de
Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União. Concomitantemente, submeteu-se
à apreciação da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da
União “a controvérsia relacionada à necessidade ou não de revisão das Orientações Normativas AGU nº
10, 34 e 46, diante do que dispõe o art. 75, incisos I e II, §§ 1º a 4º e § 7º, da Lei nº 14.133, de 2011,
sugerindo-se, de logo, que seja avaliada a possibilidade de edição de novas orientações normativas,
específicas para tratar da matéria no âmbito da Lei nº 14.133, de 2021, preservando, se for o caso, a
vigência das referenciadas Orientações Normativas nº 10, 34 e 46 em razão do que dispõe o art. 190 e e
art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021”.

 
3. Verifica-se que, a respeito da eficácia da Lei nº 14.133, de 2021, a Câmara Nacional de
Modelos de Licitações e Contratos Administrativos do DECOR/CGU lançou o Parecer nº
2/2021/CNMLC/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho nº 339/2021/DECOR/CGU/AGU e pelo Despacho nº
406/2021/GAB/CGU/AGU (seq. 460/462 do NUP 00688.000716/2019-43).

 
4. Por parte da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, e especificamente
acerca da Orientação Normativa nº 46, foi elaborado o Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU, aprovado
pelo Despacho nº 475/2021/DECOR/CGU/AGU e pelo Despacho nº 598/2021/GAB/CGU/AGU (seq. 12/14),
que resultou na publicação da Orientação Normativa nº 69, de 13 de setembro de 2021 (DOU
23/09/2021 – seq. 32), no sentido de que "NÃO É OBRIGATÓRIA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NAS
CONTRATAÇÕES DIRETAS DE PEQUENO VALOR COM FUNDAMENTO NO ART. 75, I OU II, E § 3º
DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, SALVO SE HOUVER CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO E ESTE N Ã O FOR PADRONIZADO PELO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO
JURÍDICO, OU NAS HIPÓTESES EM QUE O ADMINISTRADOR TENHA SUSCITADO DÚVIDA A
RESPEITO DA LEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. APLICA-SE O MESMO ENTENDIMENTO
ÀS CONTRATAÇÕES DIRETAS FUNDADAS NO ART. 74, DA  LEI Nº 14.133, DE 2021, DESDE QUE
SEUS VALORES NÃO ULTRAPASSEM OS LIMITES PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO ART. 75, DA
LEI Nº14.133, DE 2021".

        
5. Observa-se, por conseguinte, que resta pendente exame jurídico a respeito das Orientações
Normativas nº 10 (disponível em: https://antigo.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/189171) e nº 34
(disponível em: https://antigo.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/418779) por parte da Câmara Nacional
de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União, notadamente sobre
necessidade, ou não, de edição de orientações normativas específicas para tratar da matéria no âmbito
da Lei nº 14.133, de 2021, preservando-se, se for o caso, a vigência das referenciadas Orientações
Normativas nº 10 e 34 em razão do que dispõe o art. 190 e e art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133,
de 2021, e considerando que a Orientação Normativa AGU nº 46, segue em vigor para fixar o
entendimento aplicável no âmbito das contratações de que cuida a Lei nº 8.666, de 1993. Eis o disposto
nas referenciadas Orientações Normativas:

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 10 (*)

"PARA FINS DE ESCOLHA DAS MODALIDADES LICITATÓRIAS CONVENCIONAIS
(CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE), BEM COMO DE
ENQUADRAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS NO ART. 24, I e II, DA LEI Nº
8.666/1993, A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O
PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E AS POSSÍVEIS PRORROGAÇÕES. NAS
LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E SOCIEDADES COOPERATIVAS, O VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
REFERE-SE AO PERÍODO DE UM ANO, OBSERVADA A RESPECTIVA
PROPORCIONALIDADE EM CASOS DE PERÍODOS DISTINTOS."



REFERÊNCIA: Arts. 170, inc. IX e 179, da Constituição Federal; Arts. 7º, § 2º, inc. II, 8°, 15,
inc. V, 23, caput e incs., §§ 1º e 5º, 24, inc. I e II, e 57, inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993. Arts.
44 e 48, da LC nº 123, de 2006; Arts. 5º, 6º e 7º do Decreto n° 6.204, de 2007; Enunciado
PF/IBGE/RJ 01. NOTA n. 00085/2016/DECOR/CGU/AGU; Despacho n.
00013/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer PGFN/CJU/COJLC nº 1545/2016; Parecer
AGU/CGU/NAJMG 39/2007-MRAK; Acórdãos TCU 177/1994-Primeira Câmara, 260/2002-
Plenário, 696/2003-Primeira Câmara, 1.560/2003-Plenário, 1.862/2003-Plenário, 740/2004-
Plenário, 1.386/2005-Plenário, 186/2008-Plenário, 3.619/2008-Segunda Câmara, 943/2010-
Plenário, 1.932/2016 - Plenário.

(*) alteradas pelas PORTARIAS AGU Nº 572, DE 13.12.2011 - publicada no DOU I
14.12.2011 e AGU Nº 155, DE 19.04.2017 - publicada no DOU I 20.04.2017

 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 34, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 (*)

"AS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE (ART. 25) E DISPENSA DE LICITAÇÃO
(INCISOS III E SEGUINTES DO ART. 24) DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CUJOS VALORES
NÃO ULTRAPASSEM AQUELES FIXADOS NOS INCISOS I E II DO ART. 24 DA MESMA
LEI, DISPENSAM A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ATO QUE AUTORIZA A
CONTRATAÇÃO DIRETA, EM VIRTUDE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E
EFICIÊNCIA, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE
PUBLICIDADE DOS ATOS E DA OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 26
E DE SEU PARÁGRAFO ÚNICO, RESPEITANDO-SE O FUNDAMENTO JURÍDICO QUE
AMPAROU A DISPENSA E A INEXIGIBILIDADE."

REFERÊNCIA: Art. 37, inc. XXI, da CF; arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 8.666, de 1993; Acórdão
TCU 1336/2006 - Plenário.

(*) Editada pela PORTARIA AGU Nº 572, DE 13.12.2011 - publicada no DOU I 14.12.2011

 
6. Isto posto, encareço ao apoio administrativo deste Departamento: (a) juntada de cópia do
Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho nº 75/2021/DECOR/CGU/AGU, pelo
Despacho nº 598/2021/GAB/CGU/AGU (seq. 12/14), e da Orientação Normativa nº 69, de 13 de setembro
de 2021 (DOU 23/09/2021 – seq. 32) ao NUP 00688.000717/2019-98, em que são registradas as
atividades desenvolvidas pela Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos; (b) ciência à
Coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos para providências
subsequentes; (c) encaminhamento do feito ao Departamento de Informações Jurídico-Estratégicas para

os fins do § 3º do art. 2º da Portaria CGU/AGU nº 3, de 2019[1], encarecendo que se avalie a
possibilidade de promoção de ampla disseminação do Parecer nº 9/2021/CNLCA/CGU/AGU, dos
subsequentes Despachos de aprovação, e da edição da Orientação Normativa AGU nº 69; (d) promoção
de ciência e restituição do trâmite à Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo; e (e)
promoção de ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Procuradoria-Geral Federal,
Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, a todas as Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios e
órgãos assemelhados, Consultorias Jurídicas da União nos Estados e no município de São José dos
Campos, e ao Departamento de Assuntos Jurídicos Internos da Consultoria-Geral da União.

 
Brasília, 29 setembro de 2021.

 
VICTOR XIMENES NOGUEIRA

ADVOGADO DA UNIÃO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 63054001894202182 e da chave de
acesso bf477b7b

Notas

1. ^ Art. 2º Observado o seu âmbito temático de atuação, incumbe às Câmaras Nacionais: (...) § 3º
Cabe ao Departamento de Informações Jurídico-Estratégicas (DEINF) promover
adequada divulgação e consolidação dos trabalhos jurídicos das Câmaras Nacionais,
podendo ser divulgados no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União (AGU) ou pela
Escola da AGU.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR XIMENES NOGUEIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
734566046 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
VICTOR XIMENES NOGUEIRA. Data e Hora: 29-09-2021 08:53. Número de Série:
26215298677875712250412663380. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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