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LICITAÇÕES, ACORDOS e ATOS ADMINISTRATIVOS (Nova Lei de Licitações) - Em atenção ao Ofício
Circular  nº  26/2021/CJU-RJ/CGU/AGU,  foi  divulgado  o  Parecer  nº  00002/2021/CNMLC/CGU/AGU,
aprovado pelo Consultor-Geral da União, que tece análise da Lei nº 14.133/2021, no sentido de
sua  não  utilização  até  que  sobrevenham  as  condições  operacionais  que  garantam  a  sua
aplicabilidade.

Os principais óbices indicados no Parecer para a referida utilização são os seguintes:

a) ausência de regulamentação de diversos institutos como sistema de registro de preços,
pesquisa de preços, modalidade de leilão, modos de disputa da concorrência e pregão, atuação
do agente ou da comissão de contratação, equipe de apoio, fiscais e gestores contratuais;

b) necessidade de implementação ou adequação das medidas preferenciais estabelecidas nos
art. 7º, 11, parágrafo único e 169, § 1º da Lei aqui mencionada – gestão por competências,
governança da contratação, processos de controle interno, gestão de riscos; e

c) necessidade de implementação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), diante
da obrigatoriedade da divulgação nele dos editais e contratos baseados na novel lei.

Ressalta-se que as contratações diretas de pequeno valor, dispostas no art. 75, incisos I e
II da lei em comento, somente poderão ser utilizadas, quando da implementação do PNCP, tendo
em  vista  que,  de  acordo  com  o  entendimento  da  AGU,  o  mencionado  portal  não  poderá  ser
substituído pelo DOU, sítio eletrônico ou outro meio de divulgação.

Encontram-se disponíveis na página da DAdM os documentos acima referidos.
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto à Assessoria Jurídica da DAdM, telefone
(21) 2104-6233, RETELMA 8110-6233.

Link  para  os  documentos:  http://www.dadm.mb/sites/default/files/OFICIO-CIRCULAR-026-2021-
Parecer-2-2021-CNMLC-CGU-AGU-Aplicacao-da-Lei-14133.pdf#overlay-context=node/71
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