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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO N° 2132/2021 – LIDERANÇA 3 – NUFIS 1

 

Processo 2865/2021

Natureza Consulta

JurisdicionadoPrefeitura de Anajatuba - MA

Consulente Hélder Lopes Aragão – Prefeito

Relator Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão

1. Introdução

 

Cuida-se de consulta processada em 29 de abril de 2021 pelo Prefeito de Anajatuba/MA, onde pontua que 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 Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e nesse
contexto, o gestor indaga qual veículo oficial de publicação utilizar para a publicidade dos atos e contratos da Administração Pública enquanto não for
criado referido portal.

Em face à situação, o prefeito apresenta o seguinte questionamento:

Considerando a Lei nº 14.133/2021 que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos.

Considerando que, com a edição da Lei 14.133/2021 o veículo oficial de divulgação dos atos relativos às licitações e contratos públicos passa a ser o
Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP.

Por todo o exposto, submetemos à apreciação de Vossa Excelência, os seguintes questionamentos:

a) Enquanto não for criado o referido Portal, a publicidade dos atos e contratos continuará sendo por intermédio dos veículos oficiais de publicação e
sítios eletrônicos dos entes e órgãos da Administração Pública?

b) Caso negativo, qual o meio jurídico mais adequado para as publicações de Atos e Contratos Licitatórios, sem ferir a Lei nº 14.133/2021?

 

 

2. Exame da Admissibilidade

Os requisitos de admissibilidade previstos no art. 59, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LOTCE/MA) n° 8.258/2005 c/c art. 269, inciso I,
do Regimento Interno foram atendidos.

 

3. Exame Técnico

3.1 Argumentos do Consulente

A presente Consulta deve ser conhecida, uma vez que formulada por autoridade que possui legitimidade para tanto, acerca da aplicabilidade, em tese, de
dispositivos legais concernentes à matéria de competência deste Tribunal, contém a indicação do seu objeto e encontra-se formulada articuladamente e
instruída, de modo que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 59, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
(LOTCE/MA) n° 8.258/2005 c/c art. 269, inciso I, do Regimento Interno.

Cuida-se de dúvida suscitada pelo gestor em relação ao meio de publicidade dos atos relativos às licitações e contratações da Administração Pública
enquanto não for Criado o Portal Nacional de Compras Públicas, instituído pela Lei 14.133/2021.

E nesse sentido indaga se essa publicidade continuará sendo realizada por intermédio dos veículos oficiais de publicação e sítios eletrônicos dos entes e
órgãos da Administração Pública.

O consulente fundamenta a consulta na Lei nº 14.133/2021 que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos.

 

3.2 Análise

A Lei 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitações e contratos para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e
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os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios.

A chamada nova lei de licitações entrou em vigor logo que foi sancionada e publicada, conforme comando do art. 194 in verbis: esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.

Contudo, existem dispositivos que possuem eficácia postergada para momento posterior.

Pontua-se que o novo estatuto de licitações faz a incorporação de várias leis no seu texto (Lei 8.666/93, Lei 10.520 que trata da modalidade pregão, Lei
12.462/2001 que trata do Regime Diferenciado de Contratações Públicas e também incorpora entendimentos do Tribunal de Contas da União – TCU).

Ela também traz algumas modificações nas modalidades licitatórias, como a extinção da Carta Convite e da Tomada de Preços; cria a modalidade
Diálogo Competitivo; mantém algumas modalidades presentes do texto anterior: Concorrência, Concurso e Leilão; e incorpora ao seu texto a modalidade
Pregão, que até então estava fora do corpo da Lei 8.666/93. Vejamos o teor dessas alterações na dicção dos arts. 28, 29, 30, 31 e 32, transcrito abaixo:

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo.

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto
possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

I - a qualificação exigida dos participantes;

II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;

III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei,
todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá
dispor sobre seus procedimentos operacionais.

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na
modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os
percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá:

I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do
leiloeiro designado;

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada
inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados.

§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração e
poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a
fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
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Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes
aspectos:

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

III - (VETADO).

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e
estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação;

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os
requisitos objetivos estabelecidos;

III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada;

IV - a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu
consentimento;

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas
necessidades;

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;

VII - o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

VIII - a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de
diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios
objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-
selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do
projeto;

IX - a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a
concorrência entre as propostas;

X - a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais
vantajosa como resultado;

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos
pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

XII - (VETADO).

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que
possam configurar conflito de interesses.

A professora Maryny Alves Brandão, em curso ministrado pela Escola de Contas do TCE/AL sobre a nova lei de licitações, aponta que algumas críticas
foram feitas em relação a essa lei, como: a nova lei não desburocratizou os procedimentos licitatórios; ela simplesmente repete as leis anteriores; que é
muito extensa e confunde princípios e diretrizes.

Por ouro giro, ela realça que a Lei tem muitos pontos positivos, que devem ser destacados, como a consolidação dos procedimentos de forma mais
organizada, a criação da nova modalidade Diálogo Competitivo, a extinção da Carta Convite e da Tomada de Preços e a imposição da necessidade de
planejamento nos procedimentos licitatórios.

A vontade do legislador foi viabilizar a aplicação da nova lei em paralelo com a legislação anterior, conforme comando dos arts. 191, 192 e 193:

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
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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. 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, 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.

Nesse sentido, o professor Niebuhr, faz as seguintes considerações em relação a vigência dessa lei:

.…………………………………………………………………………..

durante os dois anos que seguem à publicidade da nova lei a Administração dispõe de três opções: (i) aplicar o regime novo; (ii) aplicar o regime antigo
ou (iii) alternar os regimes, ora promovendo licitações sob o regime antigo e ora promovendo licitações sob o regime novo.

Na prática, é permitido à Administração permanecer com o regime antigo de licitações e contratos por até dois anos, tempo bem alargado. Supõe-se que
neste intervalo a Administração faça os estudos necessários sobre a nova lei, adapte os seus processos internos, qualifique os seus servidores e passe a
aplicar o novo regime.

 

Conforme exposto no corpo da lei e nos comentários do professor Niebuhr, a nova lei inovou ao permitir que a Administração vá adotando o novo
regime paulatinamente, sendo permitido a Administração lançar licitações com fundamentos na Lei 8.666/93 e também pelo novo regime, e até alternar
entre esses regimes, desde que o edital fundamente qual dos regimes será adotado.

Observa-se também simetria dessa Lei com o art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 que estabelece “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em
todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”.

Essa flexibilização é importante porque concede um tempo razoável para a Administração qualificar seu corpo técnico, e também aguardar a
regulamentação de alguns pontos da lei que se fizerem necessários, se for o caso; e nesse período, ter a liberdade de escolha do novo ou do regime antigo
em suas contrações públicas.

Pois bem, a questão central da presente consulta trata de dúvida suscitada em relação ao Portal de Compras Públicas.

E nesse sentido o Gestor menciona que 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 Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

E em função de ainda não ter sido criado o Portal de Compras Públicas, a dúvida é em relação ao meio de publicidade dos atos e contratos da
administração pública, se continuará sendo realizada por intermédio dos veículos oficiais de publicação e sítios eletrônicos dos entes e órgãos da
Administração Pública.

Conforme exposto na consulta, a lei 14.133/2021 em vigor desde 01/04/2021, cria o Portal Nacional de Compras Públicas, conforme preceitua o art. 174:

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; (grifou-se).

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: (grifou-se).

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;
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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).

O Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP vai condensar dados das três esferas de governo em relação às contratações públicas, contendo
informações sobre planos de contratação anuais, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de
contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos, atas de registro de preços, contratos e termos aditivos, notas fiscais eletrônicas, dentre
outras informações, portanto, será um importante instrumento de controle social e um meio de acesso a informações tanto pelos entes públicos como
pelos licitantes.

Além do art. 174 que cria o Portal Nacional de Copras Pública, a Lei 14.133/2021, ainda faz menção ao referido portal nos arts. 6º, LII; 23; 54; 72, 94 e
175, in verbis:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

……………………………………………………………………………………………..

LII - sítio eletrônico oficial: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma
centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades;

……………………………………………………………………………………………….

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes
de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução
do objeto.

……………………………………………………………………………………………...

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).

§ 1º (VETADO).

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão
ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a
interessados devidamente cadastrados para esse fim.

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade
responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que
porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.



Página 6 de 9

                                             

……………………………………………………………………………………………...

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:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

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

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em
sítio eletrônico oficial.

…………………………………………………………………………………………………………..

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.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá
identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento
e das demais despesas específicas.

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os
quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos
executados e os preços praticados.

§ 4º (VETADO).

§ 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).

Verifica-se que o Portal Nacional de Compras Públicas será um instrumento importante tanto para os Órgãos Públicos como para os licitantes.

Nesse momento, algumas discussões doutrinárias questionam a vigência dessa lei, uma vez que apesar de autorizado a criação do Portal de Compras
Públicas, ele ainda não foi efetivamente criado, e a vigência da lei estaria condicionada a efetiva criação do Portal.

Interessante mencionar que o professor Jacoby Fernandes entende que a lei tem vigência normal, apesar de ainda não ter sido regulamentado a criação do
referido portal, visto ser possível utilizar outros meio de publicação que substitui o portal até sua efetivação.

No mesmo sentido é a posição do professor Ricardo Schneider, Procurador de Contas TCE/AL, que em curso ministrado sobre contratações diretas na
nova lei de licitações pela Escola de Contas do TCE/AL, entende que alguns pontos da lei necessitam de regulamentação, no entanto, isso não impacta a
vigência imediata da lei em paralelo com a lei antiga, e de acordo com o art. 6º, LII, os entes federativos podem publicar os atos referentes a contratações
públicas em seus próprios portais.

Conforme visto nos artigos citados acima, o Art. 54 determina que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção
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do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Pois bem, observa-se que a Nova Lei, no art. 175 traz o seguinte comando: “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”.

E o Art. 6º, LII define sítio oficial como: “sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de
forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades”.

Conforme já mencionado ao longo desse relatório, a lei nova e as leis antigas terão vigência paralela por dois anos.

O comando do art. 191 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.

O fato de ainda não ter sido criado o Portal Nacional de Compras Públicas não impede que a lei seja aplicada, até porque a própria lei faculta aos entes
federados que publique de forma suplementar em seus próprios portais oficiais todas os atos referentes a contratações públicas.

Além do mais, como a legislação antiga continua em vigor, é importante que os entes além de seus portais oficiais continuem seguindo os comandos da
legislação anterior no que diz respeito aos meio de publicação oficial, até que seja oficialmente criado o PNCP.

Nesse sentido é de bom grado que os gestores continuem seguindo as orientações da legislação anterior (Lei 8.666/93, a Lei 10.520/2020 e a IN
034/2002 do TCE/MA), conforme destacamos abaixo:

Art. 21 da Lei 8.666/93 – Estatuto de Licitações:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de
obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a
obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros
meios de divulgação para ampliar a área de competição.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

 

Art. 4, I da Lei 10.520/2202 – Lei do Pregão:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em
jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do
regulamento de que trata o art. 2º;

 

Art. 1º, 4º e 11º da IN Nº 034/ 2014 – Regulamenta o acompanhamento das contratações públicas por meio eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado.

Art. 1º A fiscalização das contratações públicas, sob os aspectos da legalidade, economicidade e legitimidade executadas pelo Tribunal de Contas do
Estado no âmbito da administração pública direta e indireta dos poderes do Estado e dos Municípios, obedecerá aos termos desta instrução normativa,
de seu regimento interno e de sua lei orgânica.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades dos poderes públicos do Estado e dos Municípios, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do
Estado e os consórcios públicos de que trata a Lei Nacional nº 11.107, de 6 de abril de 2005, estão obrigados a cumprir os termos desta instrução
normativa.

……………………………………………………………………………………………….

Art. 4º As contratações públicas serão acompanhadas por meio de sistema eletrônico desenvolvido para essa finalidade.

§ 1º O acompanhamento será realizado com base em elementos de fiscalização enviados por meio eletrônico ao Tribunal de Contas.

§ 2º Entendem-se como elementos de fiscalização os dados, as informações e os documentos que evidenciem prática de ato, realização de procedimento,
constituição de ata ou instrumento congênere, formação de contrato e sua eventual alteração, subcontratação e rescisão contratual, relacionados à
contratação pública. (Redação dada pela. Instrução Normativa TCE/MA nº 36, de 2015)

Art. 11. O envio de elementos de fiscalização dos eventos previstos no art. 5º, caput, por meio do sistema de que trata o art. 4º, caput, ambos desta
instrução normativa, deverá ser feito até o quinto dia útil imediatamente seguinte: (Redação dada pela Instrução Normativa TCE/MA nº 36, de 2015)
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I - em se tratando de licitação: à data registrada no ato de sua homologação;

II - em caso de procedimento auxiliar fechado: à data da apresentação da documentação exigida pelo edital;

III - quando se tratar de dispensa ou inexigibilidade de licitação: à data da assinatura do termo do contrato, ou à data da materialização de instrumento
que evidencie formação de contrato (nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra, ordem de execução de serviço), em caso de
objeto cujo preço esteja abaixo do limite inferior exigido para tomada de preços;

IV - quando se tratar de adesão à ata de registro de preços: à data registrada no ato de adesão.

Em relação ao caso em tela, respondendo aos questionamentos do Gestor de Anajatuba/MA:

1 – Repisa-se que a chamada nova lei de licitações, Lei 14.133/2021, entrou em vigor logo que foi sancionada e publicada, conforme comando do art.
194 in verbis: esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, portanto referida Lei é válida, vigente e eficaz (a exceção é quanto a eventuais normas
que dependam de regulamentação, mas demandariam a indicação expressa de tal status);

2 – Esse novo estatuto de licitações faz a incorporação de várias leis no seu texto (Lei 8.666/93, Lei 10.520 que trata da modalidade pregão, Lei
12.462/2001 que trata do Regime Diferenciado de Contratações Públicas e também incorpora entendimentos do Tribunal de Contas da União – TCU);

3 - E pelo fato de ainda não ter sido criado o Portal Nacional de Compras Públicas, que é a dúvida suscitada pelo gestor, em relação ao meio de
publicidade dos atos e contratos da administração pública, isso não impossibilita a aplicação da referida lei, uma vez que a publicação dos atos oficias
poderá ser realizada por intermédio dos veículos oficiais de publicação e sítios eletrônicos dos entes e órgãos da Administração Pública.

4 – Reafirma-se, mesmo não existindo ainda o Portal Nacional de Compras Públicas, pode-se militar sem qualquer prejuízo de publicidade, pelo sistema
de publicidade oficial dos atos administrativos, qual seja: a publicação em Diário Oficial.

A publicidade dos atos relativos a licitações e contratos pode e deve, sim, ocorrer também por meio dos sítios eletrônicos oficiais – para conferir
eficiência às publicações, conforme outras normas de transparência existentes no nosso ordenamento jurídico.

5 – Logo, é razoável concluir que 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 a publicação no Portal somente será condição para eficácia dos
contratos após a sua efetiva criação.

Diante do exposto, com fundamento nos art. 6º, LII; 23; 54; 72; 94; 175; e 191 da Lei 14.331/2021; c/c o art. 21 da Lei 6.666/93; art. 4,I da Lei
10.520/2022 e Arts. 1, 4 e 11 da IN Nº 034/2014 – TCE/MA, sugiro o seguinte encaminhamento:

Mesmos não existindo ainda o Portal Nacional de Compras Públicas, pode-se militar sem qualquer prejuízo de publicidade, pelo sistema de publicidade
oficial dos atos administrativos, qual seja: a publicação em Diário Oficial.

A publicidade dos atos relativos a licitações e contratos pode e deve, sim, ocorrer também por meio dos sítios eletrônicos oficiais – para conferir
eficiência às publicações, conforme outras normas de transparência existentes no nosso ordenamento jurídico.

Logo, é razoável concluir que 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 a publicação no Portal somente será condição para eficácia dos contratos
após a sua efetiva criação

4. Proposta de Encaminhamento

Ante o exposto, submete-se os autos à consideração superior, propondo:

a) conhecer da presente Consulta, uma vez que formulada por autoridade que possui legitimidade para tanto, acerca da aplicabilidade, em tese, de
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência deste Tribunal de modo que se encontram satisfeitos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 269, inciso I, do Regimento Interno e art. 59, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LOTCE/MA) n°
8.258/2005;

b) com base no art. 1º, inciso XXI, da Lei 8.258/2005, responder ao consulente que:

 

b.1) mesmos não existindo ainda o Portal Nacional de Compras Públicas, pode-se militar sem qualquer prejuízo de publicidade, pelo sistema de
publicidade oficial dos atos administrativos, qual seja: a publicação em Diário Oficial.

b.2) a publicidade dos atos relativos a licitações e contratos pode e deve, sim, ocorrer também por meio dos sítios eletrônicos oficiais – para conferir
eficiência às publicações, conforme outras normas de transparência existentes no nosso ordenamento jurídico.

b.3) 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 a publicação no Portal somente será condição para eficácia dos contratos após a sua efetiva
criação

b.4) encaminhar cópia do Relatório, Voto e Acórdão que vierem a ser prolatados à autoridade consulente;
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Eis o Relatório.

 

São Luís, 14 de junho de 2021.

 

Luiz Carlos Teixeira de Macedo

Auditor Estadual de Controle Externo

Matrícula 11395

Assinado Eletronicamente Por:
Luiz Carlos Teixeira de Macedo - 11395 Em 15/06/2021
Auditor de Controle Externo
C399862D3B9D6B76C8436E924A68C45B1478931623715200

Visto Supervisor - Assinado Eletronicamente Por:
Jardel Adriano Vilarinho da Silva - 10579 Em 15/06/2021
Supervisor de Controle Externo
496E05E1AEA0A9C4655800E8A7B9EA281478931623715200

Visto Gestor - Assinado Eletronicamente Por:
Clécio Jads Pereira de Santana - 11072 Em 15/06/2021
Gestor da Unidade Técnica de Controle Externo
17C276C8E723EB46AEF576537E9D56D01478931623715200


