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Poder Judiciário da União
Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e dos Territórios
 
AJA
ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA

Parecer 18/2021/AJA
Processo Administra�vo 6.722/2021

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E
CONTRATOS. NOVA LEI DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. LEI
14.133/2021. APLICABILIDADE NO
ÂMBITO DO TJDFT.
DISCRICIONARIEDADE.

 

 

Senhora Assessora-Chefe,

 

 

1. Os autos foram enviados a esta Assessoria Jurídica, nos termos solicitados pela SEMA (1811023),
para analisar o ques�onamento formulado pela COMP “quanto à aplicabilidade da nova Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos (Lei 14.133/2021), considerando que a norma, em seus Arts.
191 e 193, define a possibilidade de que os órgãos optem por licitar ou contratar diretamente de
acordo com a nova Lei ou conforme as leis já vigentes à data de sua publicação”.

2. No Despacho 1766028, a COMP formulou o seguinte ques�onamento, verbis:

Tendo em vista a publicação da nova Lei de Licitações e Contrato Administra�vos, Lei 14.133/2021, em 1º de abril
do corrente ano e que a referida Lei prevê a possibilidade de aplicação da Lei 8.666/1993 pelo período de 2 anos,
faz-se necessária a realização de alguns ques�onamentos com vistas a uniformização dos procedimentos  rela�vos
às contratações da Casa.

Conforme ar�gos 191, 192 e 193 da Lei, tem-se:

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 ar�go, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respec�vo será regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

Art. 192. O contrato rela�vo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações con�nuará regido
pela legislação per�nente, aplicada esta Lei subsidiariamente.

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.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art1
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Preliminarmente, tendo em vista o disposto no caput art. 191 e em seu parágrafo único, onde há menção que caso
a Administração opte por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova Lei ou com as mencionadas no inc.
II, do ar�go 195, fica vedada a aplicação combinada das leis mencionadas, devendo a opção escolhida constar
expressamente do edital ou no aviso ou instrumento da contratação direta, sendo que os contratos advindos dos
referidos atos deverão ser regidos pelas regras da opção prevista durante toda sua vigência.

Dessa forma, considerando-se que a aplicabilidade de leis dis�ntas para instrução dos procedimentos de
contratações, a depender das situações, pode causar insegurança jurídica tanto à Administração quanto aos
administrados, e que pode, ainda, acarretar em confecção, u�lização e aprovação de instrumentos contratuais com
regras dis�ntas para casos similares, aumentando tanto o volume de trabalho das equipes como a possibilidade de
ocorrência de equívocos, levando-se em conta, também, o extenso prazo de duração de alguns
contratos, ques�ona-se acerca da necessidade e conveniência de se definir um marco para a aplicabilidade geral,
no âmbito do TJDFT, da nova Lei e, diante da possibilidade de já ser aplicada, a par�r de qual data já seria adotada.

Caso não seja possível a aplicabilidade da Lei de forma completa, nesta Casa, em um futuro próximo, como
ques�onado no item 1, destaca-se o con�do no ar�go 75, incisos I e II da nova Lei, que preveem novos valores para
contratação por dispensa de licitação:

Da Dispensa de Licitação

 

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;

Acerca do tema, ressalta-se, por oportuno, que os novos valores previstos possibilitam que uma gama de
contratações, principalmente fornecimentos e serviços mais comuns, sejam contratados de forma mais
desburocra�zada, o que, no momento, se mostra atra�vo às unidades gestoras. Salienta-se que algumas unidades
gestoras, inclusive, já realizaram ques�onamentos a esta Coordenadoria sobre tal possibilidade.  

Assim, indaga-se a par�r de qual data os novos valores es�pulados pela Lei 14.133/2021 serão adotados para efeito
de enquadramento das contratações na modalidade de dispensa de licitação; bem como qual procedimento deve
ser u�lizado para operacionalizá-las, quais sejam: coleta, análise e seleção de propostas ou por meio de cotação
eletrônica.

 

Diante do exposto, aguardam-se orientações acerca de como se deve proceder e da data a par�r da qual deverão
ser iniciados os procedimentos previstos na nova Lei, bem como rela�vamente à sua aplicabilidade, salientando,
ainda, a necessidade de criação e adequação de diversos formulários e documentos.

É o que basta relatar.

PARECER

3. Preliminarmente, esclareça-se que a análise desta Assessoria está restrita ao teor do
ques�onamento formulado no id. 1766028.

4. Conforme relatado, cuida-se de pedido de orientação quanto à forma de se proceder em face do
advento da Lei 14.133/2021, que trouxe o novo Estatuto de Licitações e Contratos Administra�vos,
dada a possibilidade de cada órgão optar por adotar a nova Lei ou as anteriores, até o decurso de
dois anos da novel legislação (1766028).

5. Pois bem, a COMP formulou ques�onamentos que podem ser assim condensados (1766028):

a) há necessidade e conveniência de se definir um marco para a aplicabilidade geral, no
âmbito do TJDFT, da nova Lei e, diante da possibilidade de já ser aplicada, a par�r de qual data já
seria adotada;

b) em não sendo possível a aplicabilidade da Lei nova de forma completa em um futuro
próximo, indaga-se a par�r de qual data os novos valores trazidos pelo ar�go 75, incisos I e II, da Lei
14.133/2021 serão adotados para efeito de enquadramento das contratações na modalidade de
dispensa de licitação; e
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c) qual o procedimento deve ser adotado para operacionalizar a dispensa de licitação:
coleta, análise e seleção de propostas ou cotação eletrônica.

6. O novo Estatuto de Licitações (Lei 14.133/2021), publicado no dia 1º de abril de 2021, trouxe
consigo um novo regime jurídico para a realização de licitações e contratações pela Administração
Pública. Entretanto, apesar de sua aplicabilidade ser imediata, por força de seu art. 194, permi�u
que cada órgão pudesse optar, pelo período de dois anos após sua publicação, por licitar e contratar
pela nova lei ou pelas leis anteriores. Nesse sen�do, trago os seguintes ar�gos da Lei 14.133/2021:

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 ar�go, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respec�vo 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.

7. A intenção do legislador foi permi�r um lapso temporal (1º.04.2021 a 1º.04.2023) para a
adaptação ao novo regime jurídico trazido pela Lei nova, propiciando o adequado aprendizado pelos
agentes públicos. Assim, a Administração poderá, mediante definição expressa em cada processo
administra�vo de contratação, optar pelo novo regime jurídico ou pelo regime até então em vigor.

8. Percebe-se que a decisão acerca da u�lização de um ou de outro regime jurídico, dentro do
biênio após a publicação da Lei 14.133/2021 (ou seja, até 1º.04.2023), compete exclusivamente à
cada órgão. Ademais, a u�lização do novo regramento pode ser efetuada grada�vamente,
decidindo-se em cada caso concreto, não sendo necessária sua aplicação imediata em todas as
contratações. Nesse sen�do, inclusive, é a manifestação do Ministério da Economia, verbis:

O projeto aprovado estabelece que as leis n. 8.666/1993 e n. 10.520/2002 - que trata da modalidade pregão - serão
revogadas em dois anos. Nesse interregno, a nova lei poderá ser aplicada a par�r da sua publicação, mas será
possível lançar uma licitação pelo regime tradicional, a fim de que os órgãos e en�dades se adaptem
grada�vamente às novas regras. Ao final do biênio, ela passará a ser obrigatória para todos.[1]

9. Neste ponto, salientamos que a ausência de implementação, até o momento, do Portal Nacional
de Contratações Públicas (PNCP) não impede a aplicação imediata da Lei. Com efeito, o PNCP foi
criado com a finalidade de propiciar um sí�o eletrônico oficial des�nado à divulgação centralizada e
obrigatória dos atos exigidos pela Lei, tais como os avisos de contratação direta e editais de
licitação, bem como minutas contratuais. Veja-se:

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.

 

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).

 

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sí�o eletrônico oficial des�nado à:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art193ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art1
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I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

II - realização faculta�va das contratações pelos órgãos e en�dades dos Poderes Execu�vo, Legisla�vo e Judiciário
de todos os entes federa�vos.

10. O novo Estatuto buscou, com a criação do PNCP, tornar expressa a obrigação de divulgação dos
atos afetos às contratações públicas, materializando-se o Princípio da Publicidade. Entretanto, o
a�ngimento da finalidade da norma, neste par�cular, resta preservado com a ampla e irrestrita
divulgação oficial dos referidos atos pela Administração, tal como já vem ocorrendo no âmbito deste
Tribunal.

11. Desta forma, concluímos que a ausência de implementação do PNCP não obstaculiza a aplicação
imediata da norma. Ademais, durante o período admi�do de opção pela aplicação ou não do novo
regime jurídico, permanece vigente o art. 6º da Lei 8.666/1993, que estabelece a Imprensa Oficial
como “veículo oficial de divulgação da Administração Pública”.

12. Salienta-se, tão somente, que, uma vez implementado o PNCP, a divulgação nele será
obrigatória, caso a Administração opte por u�lizar a Lei 14.133/2021. 

13. Superada a análise do primeiro ques�onamento formulado pela COMP, passa-se ao exame do
segundo, referente à possibilidade de adoção dos novos valores trazidos pelo ar�go 75, incisos I e II,
da Lei 14.133/2021 para efeito de enquadramento das contratações na modalidade de dispensa de
licitação.

14. O citado art. 75, incisos I e II, do novo Estatuto de Licitações encontra-se vazado nos seguintes
termos, li�eris:

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;

[...]

15. Novamente, a decisão acerca do tema compete exclusivamente à Administração Superior do
Tribunal, após valorar os apontamentos técnicos trazidos pela COMP (1766028). A esta Assessoria,
resta unicamente informar que é admi�da a opção pela aplicação da Lei nova ou pela Lei
8.666/1993 até 1º.04.2023. Outrossim, a opção se dará, conforme já pontuado no item 8 do
presente Opina�vo, em cada caso concreto, o que permite que este órgão escolha ou não pela
aplicação da novel legislação quando julgar adequado, considerando os pormenores da pretensa
licitação ou contratação direta.

16. Reiteramos que a previsão con�da no art. 191 da Lei 14.133/2021 busca permi�r que cada
órgão vá se adaptando grada�vamente ao novo regime jurídico e possa, dentro do período de dois
anos, ir treinando a aplicação da nova legislação.

17. Sob esse prisma, entendemos que a escolha quanto a qual regime jurídico optar em cada caso
concreto deve ser precedida de análise quanto às caracterís�cas da pretensa contratação e,
principalmente, quanto à capacidade do órgão em colocar em prá�ca as disposições da Lei
14.133/2021, o que envolve, por certo, o conhecimento dos agentes públicos quanto às novas
disposições legais.

18. Realizada essa análise, a Administração pode decidir por con�nuar licitando com base na Lei
8.666/1993 e contratar diretamente (por dispensa de licitação) com fundamento nos incisos I e II do
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art. 75 da Lei 14.133/2021, se assim julgar adequado.

19. Avançando no estudo, resta analisar o terceiro e úl�mo ques�onamento formulado pela COMP
(1766028).

20. A referida unidade ques�ona quanto ao procedimento a ser adotado para operacionalizar a
dispensa de licitação, se por coleta, análise e seleção de propostas ou por cotação eletrônica.

21. A primeira situação (coleta, análise e seleção de propostas) vem sendo u�lizada há bastante
tempo pela Administração. A cotação eletrônica, ao contrário, é mais recente, mas igualmente já
u�lizada pelos órgãos públicos, inclusive por este Tribunal.

22. Deste modo, entendo relevante registrar que o Sistema de Cotação Eletrônica tem fundamento
legal no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, com alterações do Decreto n. 9.412/2018, e é regulada
pela Portaria n. 306/2001/MPOG.

23. Não houve, após a publicação da nova Lei de Licitações, qualquer alteração na referida Portaria
do então MPOG, atual MPDG, de modo que passaremos a analisar a compa�bilidade do Sistema de
Cotação Eletrônica (regulada pela Portaria n. 306/2001/MPOG) com o novo regramento legal.

24. O Sistema de Cotação Eletrônica de Preços vem disseminando-se por apresentar uma
transparente racionalização dos procedimentos rela�vos às contratações de pequeno valor e
ampliar a compe��vidade, elevando a possibilidade de contratações a um preço mais justo.

25. Ademais, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia comunicou aos órgãos e en�dades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais, que a cotação eletrônica deverá ser u�lizada no caso
de dispensas de licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos
da Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, até que o Sistema de Dispensa Eletrônica,
disciplinado pelo Decreto nº 10.024, de 2019, seja implementado.

26. Tal Sistema apresenta uma infraestrutura informa�zada voltada à composição dos processos
administra�vos referentes às aquisições de bens e contratações de serviços comuns por dispensa de
licitação em razão do valor (art. 24, II, da Lei de Licitações). Trata-se, em verdade, de uma
modificação da tradicional forma de pesquisa de preços junto ao mercado (cotação de preços) de
modo que a mesma passe a se processar eletronicamente (cotação eletrônica de preços), como um
leilão reverso, no qual os par�cipantes têm a possibilidade de ofertar lances sucessivos e
decrescentes até o momento de seu encerramento.

27. É, portanto, uma ferramenta da Administração Pública que permite a virtualização dos
procedimentos inerentes às contratações por dispensa de licitação, dando agilidade e transparência
à futura contratação.

28. Em comparação com o já familiarizado Pregão Eletrônico, a Cotação Eletrônica difere não apenas
devido ao valor limite das aquisições e contratações, mas porque o pregão exige uma fase de
apresentação de propostas antes dos lances dos fornecedores. A Cotação Eletrônica, ao contrário,
dispensa essa formalidade (primeira etapa), tornando o procedimento bastante célere.

29. A Portaria n. 306/2001/MPOG, por meio do seu art. 1º, traz como finalidade da implantação do
Sistema de Cotação Eletrônica, a ampliação da compe��vidade e racionalização dos procedimentos
rela�vos às compras de pequeno valor.
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Art. 1º Aprovar a implantação do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - módulo do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais - SIASG - cujo funcionamento será regido pelo disposto no Anexo I - "Instruções
Gerais e Procedimentos para U�lização do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços" e no Anexo II - "Condições
Gerais da Contratação", com vistas a ampliar a compe��vidade e racionalizar os procedimentos de aquisição de
bens de pequeno valor, por dispensa de licitação, com fundamento do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.

[...]

 

ANEXO I

INSTRUÇÕES GERAIS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS

Art. 1º As aquisições de bens de pequeno valor deverão ser realizadas, no âmbito dos órgãos que compõem o
Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, preferencialmente, por meio do Sistema de Cotação Eletrônica de
Preços, com o obje�vo de ampliar a compe��vidade e racionalizar os procedimentos rela�vos a essas compras.

30. As vantagens da adoção deste sistema são, dentre outras, a transparência na gestão dos gastos
públicos, impessoalidade nas contratações, agilidade nos procedimentos, economia dos recursos
públicos, ante a redução dos custos operacionais e aumento da qualidade das contratações.

31. Ademais, o Sistema de Cotação Eletrônica de Preços elimina o direcionamento nas
contratações/aquisições de pequeno valor, ao passo que aumenta o número de par�cipação de
fornecedores tratados com isonomia, maximizando a capacidade de adquirir produtos a um preço
mais justo.

32. As condições gerais para a contratação estão descritas no Anexo II da mul�citada Portaria,
donde destaco o seguinte trecho:

ANEXO II

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1. Fundamento Legal

1.1. As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-se, como dispensa de
licitação, por limite de valor, nos termos do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

33. De todo o exposto, percebe-se que a finalidade do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços é
propiciar maior eficiência à Administração Pública, fomentando a compe�ção, a redução dos preços,
a transparência e a isonomia de todo o procedimento.

34. Tais obje�vos são, igualmente, defendidos pela nova Lei de Licitações, de modo que podemos
constatar a compa�bilidade entre os ins�tutos. Diante disso, esta Assessoria entende que, a
despeito da fundamentação legal referida na Portaria 306/2001/MPOG indicar o art. 24, inciso II, da
Lei 8.666/1993 (dispensa de licitação em razão do valor), há estreita relação, também, com o art.
75, inciso II, da Lei 14.133/2021 (dispensa de licitação em razão do valor).

35. Os princípios afetos à dispensa de licitação em razão do valor existentes na Lei 8.666/1993
man�veram-se presentes na novel legislação, havendo uma atualização dos valores, quando
comparados os disposi�vos legais indicados no item 34 supra.

36. Em face disso, concluímos ser possível a u�lização do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços
nas contratações diretas fundadas no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021. Ademais, entendemos
que a aplicabilidade da referida Cotação Eletrônica deve ser feita com prioridade pela
Administração, dada os avanços relacionados à transparência e compe��vidades.

37. Quanto à hipótese trazida pelo inciso I do art. 75 da Lei 14.133/2021, entendemos que o mesmo
se equipara ao inciso I do art. 24 da Lei 8.666/1993. Em sendo assim, concluímos que o Sistema de

https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-8666-1993_83506.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-8666-1993_83506.html
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Cotação Eletrônica a ele não se aplica, pois, da mesma forma, referido Sistema não tem
aplicabilidade no inciso I do art. 24 da Lei 8.666/1993, nos termos da Portaria 306/2001/MPOG.

38. Desta forma, as contratações diretas fundadas no inciso I do art. 75 da Lei 14.133/2021 devem
ser processadas por coleta, análise e seleção de propostas, não sendo aplicável, repita-se, o Sistema
de Cotação Eletrônica de Preços.

39. Salientamos, por fim, que a Administração, ao decidir pela u�lização do novo Estatuto para as
situações de dispensa de licitação em razão do valor, deverá fazê-lo para todos os casos
equivalentes, de forma a permi�r o controle do teto de gastos da rubrica específica, a ser realizado
pela SEOF.

40. Respondidos, pois, os ques�onamentos formulados pela COMP (1766028), sugiro a res�tuição
do feito à SEMA para posterior análise e decisão pelo CGGC.

É o Parecer, sub censura.

 

 

SUZANA VASCONCELOS DIAS TEIXEIRA

Assessoria Jurídico-Administra�va da Presidência

 

 

 

Aprovo os termos do Parecer supra e res�tuo os autos à SEMA para posterior envio ao
CGGC, para análise e decisão quanto à matéria tratada nos autos.

           

 

ANA AMÉLIA MAESTRACCI DE TOLENTINO

Assessora-Chefe

 

 

 

[1] h�ps://www.gov.br/secretariageral/pt-br/no�cias/2021/abril/presidente-bolsonaro-sanciona-nova-lei-de-licitacoes - acesso em 11/05/2021

AJA, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Suzana Vasconcelos Dias Teixeira, Técnico Judiciário, em 13/05/2021, às 19:14, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2021/abril/presidente-bolsonaro-sanciona-nova-lei-de-licitacoes
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Documento assinado eletronicamente por Ana Amelia Maestracci de Tolentino, Consultor(a)-Chefe, em 13/05/2021, às 19:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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