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1. APRESENTAÇÃO

Com o advento da Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, 

diversos temas foram atualizados, entre os quais as contratações diretas. Em 

razão do período de adaptação de 02 (dois) anos previsto neste Diploma, 

urgiu a dúvida sobre a possibilidade de utilização, desde já, de seu 

regramento referente às contratações diretas, em razão do aumento do 

limite de dispensa por baixo valor, dentre outras alterações benéficas ao 

interesse público, como a positivação do credenciamento.

Diante dos questionamentos quanto a aplicação imediata do diplo- 

ma, visando a conferir segurança aos órgãos e entidades da Administração 

Pública do Estado do Amapá, foi editada a Portaria Conjunta nº 04/2021- 

PGE/PLCC/CLC, que apresenta, em seu art. 2º, a faculdade de realizar con 

tratações diretas com fulcro na Lei nº 14.133/2021, em razão da menor 

complexidade do procedimento, desde que atendidas as exigências da nova 

Lei.

Assim, tornou-se possível a realização de contratações diretas com 

base na Lei nº 14.133/2021, a critério do gestor, cabendo a este atentar-se 

que, ao adotar o procedimento previsto na Nova Lei de Licitações, não 

poderá utilizar conjuntamente regras desta Lei e da Lei nº 8.666/93, uma 

vez que esse comportamento está expressamente vedado no art. 191 do 

Diploma Legal.

Implica dizer, portanto, que a contratação será integralmente regida 

pela nova lei, inclusive durante as fases de execução, fiscalização e extinção 

dos contratos, bem como a ela se aplicarão as regras sancionatórias prevista 

na Lei 14.133/2021, em sua integralidade.
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Dito isso, torna-se necessário que, para exercer sua discricionariedade 

ao optar pela norma que regerá o procedimento de contratação, o gestor 

esteja informado das etapas do processo e, ainda, das consequências de 

sua decisão, mostrando-se oportuna a elaboração do presente Manual para 

auxiliar no processo decisório e, ainda, orientar sua aplicação, conforme se 

verá adiante.

As normas em matéria licitatória são dinâmicas, existindo previsão 

expressa no art. 182 da Lei nº 14.133/21 a respeito de atualizações 

periódicas anuais. Sendo assim, é oportuno que os órgãos ou entidades 

verifiquem eventuais atualizações nas disposições deste Manual, em sua 

versão digital, em momento anterior ao início do procedimento, que 

poderão ser consultadas por meio do acesso QR Code.
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2. CONTRATAÇÕES DIRETAS

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o dever de 

licitar, previsto no art. 37, XXI da Constituição Federal. No entanto, no 

próprio dispositivo constitucional, há previsão da possibilidade de dispensa 

do processo licitatório em alguns casos, desde que estejam especificados na 

legislação própria.

O art. 22, XVII da Carta Magna atribuiu à União a competência para 

legislar sobre normas gerais de licitações, cumprindo-lhe privativamente, 

portanto, estabelecer as hipóteses de contratações diretas, o que o fez no 

bojo da Lei 8.666/93 e, posteriormente, na Lei 14.133/2021, objeto do 

presente manual.

Conforme a sistemática da nova Lei de licitações, as contratações 

diretas, disciplinadas pelos artigos 72 a 75, englobam hipóteses de dispensa 

de licitação ou de inexigibilidade, assim caracterizadas:

11

DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE

Cabimento

Previsão legal

Rol

Quando apesar de viável a
competição, é possível dispen-

sá-la por autorização legal.

Quando inviável
a competição

Art. 75 da Lei 14.1333/2021 Art. 74 da Lei 14.1333/2021

Taxativo Exemplicativo
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1 Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma 
natureza, observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício 
financeiro, a fim de não extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, § 2°, e 24, inciso II, da Lei nº 
8.666/1993. Adote a modalidade adequada de acordo com os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de modo a evitar que a eventual prorrogação do contrato administrativo 
dela decorrente resulte em valor total superior ao permitido para a modalidade utilizada, tendo em vista a 
jurisprudência do Tribunal.

A dispensa de um procedimento licitatório, contudo, não exime a 

Administração Pública de cumprir as regras do processo de contratação 

pública, devendo atentar-se à necessidade de planejamento, demonstrar a 

necessidade da demanda, justificar a escolha do fornecedor e realizar a 

devida instrução processual, bem como observar todos os princípios que 

regem a atividade administrativa, como economicidade, eficiência, 

proporcionalidade, desenvolvimento nacional sustentável, razoabilidade, 

dentre outros.

Nesta seara, preserva-se, por exemplo, o princípio Constitucional da 

impessoalidade ainda que não se realize uma fase externa de licitação, 

exigindo-se que seja devidamente justificada a escolha do fornecedor. Para 

tanto, nas hipóteses de dispensa de licitação em que é viável a competição, 

recomenda-se a adoção do procedimento de Cotação Eletrônica de preços, 

especialmente quanto às hipóteses de dispensa em razão do baixo valor, por 

garantir transparência e vantajosidade na contratação pretendida (Portaria 

215/2005 - TCU).

Note-se que a contratação direta não pode ser realizada com base em 

fracionamento de despesa, caracterizando a dispensa indevida. Conforme 

o Tribunal de Contas da União, resta caracterizado o fracionamento de 

despesa quando realizadas, no mesmo exercício, mais de uma compra 

direta de objetos de mesma natureza, que, juntas, ultrapassem o limite legal. 

1No bojo do Acórdão nº 1.084/2007 – Plenário, a Corte de Contas destacou 
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2 Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:Pena - 
reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

a importância do planejamento para evitar o fracionamento que, inclusive, 

2por caracterizar dispensa indevida, configura crime tipificado no art. 337-E  

do Código Penal, recentemente inserido pela Lei 14.133/2021.

De acordo com a referida lei, para fins de se alcançar os limites de 

dispensa, deve o órgão observar, na forma do art. 74, §1º:

a) o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela 

respectiva unidade gestora;

b) o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de 

atividade. Assim, deverá o órgão atestar que a contratação pretendida não 

se enquadra na hipótese de fracionamento de despesas.

No decorrer do presente Manual, terão destaque ainda outras 

informações importantes a que deverão se atentar os órgãos quando da 

realização de contratações diretas, como as vedações aplicáveis no 

momento de escolha do fornecedor e a documentação que deverá ser 

exigida na fase de habilitação.

Para auxiliar na instrução do procedimento, foram elaborados e 

incorporados ao fim deste documento um fluxograma e uma Lista de 

Verificação específicos para as contratações diretas realizadas com fulcro na 

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a fim de subsidiar sua 

aplicação imediata no Estado.
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3 Pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusivi-
dade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor 
artístico.

4 Profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anteri-
or, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente ade-
quado à plena satisfação do objeto do contrato.

3. HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas, 

exemplificativamente, no rol do art. 74 da Lei 14.133/2021, o qual 

apresenta as seguintes hipóteses:

◊ Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou 

contratação de serviços que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

◊ Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou 

3por meio de empresário exclusivo , desde que consagrado pela 

crítica especializada ou pela opinião pública;

◊ Contratação dos seguintes serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente 

intelectual com prossionais ou empresas de notória 

4especialização , vedada a inexigibilidade para serviços 

de publicidade e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou 

projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
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5 Processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados 
em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no 
órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados (art. 3º, XLIII da Lei nº 14.133/2021). 
As suas regras estão dispostas no art. 79 da Nova Lei de Licitações.

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e 

ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e 

monitoramento de parâmetros específicos de obras e do 

meio ambiente e demais serviços de engenharia que se 

enquadrem no disposto neste inciso;

◊ Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de 

5credenciamento ;

◊ Aquisição ou locação de imóvel cujas características de 

instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

4. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

As hipóteses de dispensa, por sua vez, estão previstas no rol do art. 74 

da Lei 14.133/2021, de natureza taxativa. Nada obsta, no entanto, que 
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6 Os valores dispostos no art. 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/21 foram atualizados pelo Decreto nº 
10.922/21, e o serão anualmente, segundo dispõe o art. 182 da Nova Lei de Licitações, podendo ser 
consultados por meio do QR Code. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites, deverão ser 
observados: o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; e o 
somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a 
contratações no mesmo ramo de atividade. Essa previsão não se aplica às contratações de até R$ 8.000,00 
de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante.

outras leis prevejam hipóteses de dispensa de licitação, sendo vedada 

apenas a realização de contratação direta sem autorização legal.

Dito isso, eis as hipóteses expressas na Nova Lei de Licitações:

◊ Contratação que envolva valores inferiores a R$ 108.040,82 

6(cento e oito mil e quarenta reais e oitenta e dois centavos) , no 

caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de 

manutenção de veículos automotores;

◊ Contratação que envolva valores inferiores a R$ 

54.020,41(cinquenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e um 

(6)centavos) , no caso de outros serviço se compras;

◊ Contratação que mantenha todas as condições 

denidas em edital de licitação realizada há menos de 1 

(um) ano, quando se vericar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram 

apresentadas propostas válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado ou 

incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes;
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◊ Contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a 

serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, 

quando essa condição de exclusividade for indispensável 

para a vigência da garantia;

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de 

acordo internacional específico aprovado pelo Congresso 

Nacional, quando as condições ofertadas forem 

manifestamente vantajosas para a Administração;

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a 

contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao 

valor de R$ 324.122,46 (trezentos  e vinte e quatro mil, 

7cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) ;

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito 

de uso ou de exploração de criação protegida, nas 

contratações realizadas por instituição científica, 

tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de 

fomento, desde que demonstrada vantagem para a 

Administração;

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no 

7 O valor disposto no art. 75, incisos IV, alínea “c”da Lei nº 14.133/21 foi atualizados pelo Decreto nº 
10.922/21, e o será anualmente, segundo dispõe o art. 182 da Nova Lei de Licitações, podendo ser 
consultado por meio do QR Code.
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período necessário para a realização dos processos 

licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação 

será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que 

envolvam, cumulativamente, alta complexidade 

tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de 

materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver 

necessidade de manter a padronização requerida pela 

estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e 

terrestres, mediante autorização por ato do comandante da 

força militar;

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes 

militares das forças singulares brasileiras empregadas em 

operações de paz no exterior, hipótese em que a 

contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à 

escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo 

comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em 

estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou 

localidades diferentes de suas sedes, por motivo de 

movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com 

sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por 

associações ou cooperativas formadas exclusivamente de 
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8  Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, 
os Seguintesmeiosdeobtençãodaprova: (...)
II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; (...)
V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;

9  Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão 
estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação 
envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a 
difusão de tecnologia.

pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 

público como catadores de materiais recicláveis, com o uso 

de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 

ambientais e de saúde pública;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 

históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente 

às finalidades do órgão ou com elas compatível;

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de 

equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de 

provas previstas nos incisos II e V do caput do art. 3º da Lei 

8nº 12.850 , de 2 de agosto de 2013, quando houver 

necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a 

investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente 

ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério 

da Saúde;

◊ Contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos 

9artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973 , de 2 de dezembro 

de 2004, observados os princípios gerais de contratação 

constantes da referida Lei;
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◊ Contratação que possa acarretar comprometimento da 

segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de 

Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças 

Armadas ou dos demais ministérios;

◊ Casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção 

federal ou de grave perturbação da ordem;

10◊ Casos de emergência  ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 

públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) 

ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e 

a recontratação de empresa já contratada;

◊ Aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 

bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade 

que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados 

para esse fim específico, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado;

10 Considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço 
público (art. 75, § 6º da Lei nº 14.133/2021).
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◊ Se União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento;

◊ Celebração de contrato de programa com ente federativo ou 

com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva 

prestação de serviços públicos de forma associada nos termos 

autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de 

cooperação;

◊ Contratação em que houver transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, 

inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as 

etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com 

aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência 

de tecnologia;

◊ Contratação de profissionais para compor a comissão de 

avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional 

técnico de notória especialização;

◊ Contratação de associação de pessoas com deficiência, sem 

fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou 

entidade da Administração Pública, para a prestação de 

serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o 

praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados 

exclusivamente por pessoas com deficiência;

◊ Contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 

estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, 
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pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir 

administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da 

pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável 

reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

◊ Aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 

insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação 

que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade 

apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou 

fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de 

estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e 

financeira necessária à execução desses projetos, ou em 

parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS que tenha sido criada para esse fim 

específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado.
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5. DA COTAÇÃO ELETRÔNICA E DO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS

No âmbito da Administração Pública do Estado do Amapá, duas são as 

formas de contratação que se destacam, em quantidade, em relação às 

demais: a cotação eletrônica de preços (atualmente regulamentada pela 

Portaria 402/2017 – PGE, que será substituída em breve por novo 

regulamento) e o Sistema de Registro de Preços (SRP).

A cotação eletrônica surgiu como forma de assegurar a 

impessoalidade e a vantajosidade nas contratações, ainda que sem a 

realização de procedimento licitatório, por permitir a competitividade entre 

eventuais fornecedores.

O objetivo primordial era impossibilitar a inflação de propostas de 

fornecedores que, por saberem que a licitação não seria realizada, 

desejavam aferir ganhos maiores em processo com a competição limitada, 

tentando sobrepor o interesse privado ao interesse público, o que 

contrariava a base principiológica do Direito Administrativo.

No Estado do Amapá, o procedimento é adotado obrigatoriamente 

para as contratações diretas enquadradas nas hipóteses do art. 24, II eIV da 

Lei 8.666/93, e a competência para sua realização é atribuída ao setor 

competente dentro da Central de Licitações e Contratos, sem prejuízo das 

atribuições do órgão demandante quanto à fase de planejamento e a 

respectiva formalização do contrato.

Seguindo a sistemática da legislação vigente, a Lei nº 14.133/2021 
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manteve, em seu art. 75, §3º, o zelo pela busca da proposta mais vantajosa 

à Administração Pública através do procedimento competitivo, enquanto o 

art. 17, §2º do mesmo diploma demonstra a primazia pela forma eletrônica.

Nesse contexto é que fora editada pelo Governo Federal a IN 67/2021 

– ME, instituindo o Sistema de Dispensa Eletrônica que poderá, também, ser 

utilizado pelos demais entes federados, quando não utilizarem sistemas 

próprios.

Dentre as novidades trazidas pela Nova Lei de Licitações ao já utilizado 

procedimento de cotação eletrônica, destacam-se as seguintes: 

◊ Valores elevados para a dispensa em razão do baixo valor, 

incluindo-se, ainda, a previsão dos serviços de manutenção de 

veículos automotores dentro da hipótese de maior valor, 

anteriormente limitada às obras e serviços de engenharia;

◊ Dispensa das regras de fracionamento para serviços de de 

manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão 

ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

◊ Abertura do procedimento às demais hipóteses de dispensa de 

licitação, quando cabível; 

◊ Possibilidade de uso do Sistema de Registro de Preços nas 

hipóteses inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de 

um órgão ou entidade.
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O uso do SRP nas contratações 

diretas, autorizado pelo art. 82, §6º da Lei 

14.133/2021, assume relevante papel no 

bojo das contratações públicas realizadas 

no Estado do Amapá, haja vista que o 

Sistema Centralizado de Licitações 

permitirá o agrupamento de demandas de 

baixo valor dos mais variados órgãos da 

Administração Direta do Estado para 

serem licitados junto à Central de 

Licitações e Contratos (CLC).

Além dos benefícios decorrentes da 

própria sistemática do SRP, como a não 

obr iga tor iedade de se  e fe t i var  a 

contratação e, ainda, a desnecessidade de 

se comprovar a dotação orçamentária 

desde o momento da divulgação do 

instrumento convocatório, tal agrupamento permitirá uma maior 

vantajosida de na contratação, proporcionando economia de escala e 

economia nos custos do processo.

Vislumbra-se, portanto, novamente, a importância do planejamento 

no bojo do processo de contratação direta, pois caberá aos órgãos 

encaminhar à Central de Licitações, quando solicitado o seu plano de 

compras anual, a informação quantos aos bens e serviços a serem 

contratados sem a realização de procedimento licitatório, para possibilitar o 

agrupamento dessas demandas pelo Órgão Gerenciador do Estado, 

Em consonância com a ênfase 

dada pela Nova Lei de Licitações 

à fase de planejamento das con-

tratações públicas, é válido res-

saltar que os órgãos integrantes 

da Central de Licitações e Con-

tratos têm até o dia 30 de setem-

bro de cada ano para prestar 

informações à CLC quanto às 

suas demandas, especificando os 

bens e serviços que pretendem 

adquirir no exercício seguinte, 

com a indicação de quantidades 

e a periodicidade da aquisição, 

conforme estatui o art. 3º, §4º do 

Decreto Estadual nº 3.182/2016.

ATENÇÃO
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conforme determinado pelo regulamento.

Não sendo o caso de adoção do SRP, os órgãos serão responsáveis 

pela realização seu procedimento de contratação direta, exceto quanto às 

hipóteses do art. 75, I, II e VIII, cujas atribuições serão compartilhadas entre 

o órgão demandante e a CLC, responsável pela fase de Cotação Eletrônica 

dos preços.

Não obstante, será permitido aos órgãos solicitarem a realização da 

cotação eletrônica sempre que compatível com natureza da contratação 

direta realizada.

6. PASSO A PASSO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

6.1. Passo a passo geral

◊ Elaboração do documento de formalização da demanda e 

outros que auxiliem a indicar a razão para a contratação, a partir 

de solicitação da área técnica e requisitante ou, quando houver, 

da equipe de planejamento da contratação; 

◊ Elaboração do Plano Anual de Contratações do órgão, 

viabilizando a racionalização de contratações futuras, evitando 

fracionamento de despesas e, ainda, facilitando a gestão dos 

contratos; 

◊ Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, caracterizando 

o interesse público envolvido e a sua melhor solução, de modo a 

permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da 
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contratação.

11• O ETP, quando elaborado, deverá conter : o 

problema a ser resolvido; melhor solução; descrição da necessidade da 

contratação; demonstração da previsão da contratação no plano de 

contratações anual; requisitos de contratação; estimativas das quantidades 

para contratação com memória de cálculos; levantamento do mercado 

(análise das alternativas possíveis); estimativa do valor da contratação com 

indicação dos preços unitários referenciais e memórias de cálculos; 

descrição da solução como um todo, inclusive de manutenção e assistência 

técnica; justificativa para parcelamento ou não da contratação; resultados 

pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento de 

recursos; providências da Administração antes da celebração do contrato, 

como capacitação de fiscais de contrato; contratações correlatas e ou 

interdependentes; descrição dos possíveis impactos ambientais e medidas 

mitigadoras, como baixo consumo de energia e logística reversa; 

12posicionamento conclusivo sobre adequação da contratação .

◊ Análise de riscos que possam comprometer a boa execução 

contratual, quando for o caso. É recomendável que os contratos 

tenham sempre uma matr iz  def in indo os r i scos e 

responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus 

11 De acordo com o comando do art. 8º da IN 40/2020, que disciplina a matéria, a elaboração do ETP é 
facultativa nas hipóteses de Dispensa de licitação em razão do baixo valor; casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem; estado de calamidade ou emergência pública; contratação remanescente ou, ainda, 
quando da prorrogação de contratos relativos a objetos de prestação continuada. Nas demais hipóteses, 
cumprirá ao órgão providenciar sua elaboração, dando início à fase de planejamento.

12  Estão sublinhados os itens obrigatórios no documento de ETP, cabendo ao responsável pela sua elaboração 
justificar a ausência dos demais, quando for o caso.
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financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

◊ Elaboração do Termo de Referência, definindo o objeto, suas 

características e os requisitos da contratação, formas de 

pagamento, entre outros requisitos previstos na Lista de 

Verificação abaixo anexada; 

◊ Elaboração de pesquisa de preços, buscando alcançar 

a estimativa de despesa e justicar os preços 

contratados.

• A equipe responsável deverá chegar ao melhor preço, 

considerado o ciclo de vida do objeto, utilizando-se dos parâmetros do art. 

23 da Lei 14.133/2021 e do procedimento previsto em regulamento 

próprio, divulgado no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado ou 

da Central de Licitações e Contratos;

• Não sendo possível estimar o valor do objeto com 

base no art. 23, o contratado deve comprovar previamente que preços estão 

em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de 

objetos de mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais 

emitidas para outros contratantes no período de até 01 (um) ano anterior à 

data de contratação pela Administração ou por outro meio idôneo.

◊ Elaboração de documento que demonstre a compatibilidade 

da previsão de recursos orçamentários com os valores 

decorrentes da contratação; 

• O documento será dispensado em caso de adoção do 

SRP;
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◊ Encaminhamento do processo administrativo para a 

Subcoordenadoria de Cotação Eletrônica, quando for o caso;

◊ Vericação do cumprimento dos requisitos de 

habilitação e qualicação exigidos do fornecedor a ser 

contratado;

• Deve o contratado demonstrar, entre outros 

elementos, a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e estar 

regular perante os Fiscos Municipal, Estadual e Federal, perante a 

Seguridade Social e ao FGTS, perante a Justiça do Trabalho, e cumprir o 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

• O órgão deve atentar-se quanto às vedações de 

participação no certame dispostas no art. 14 da Lei 14.133/2021. Ademais, 

o fornecedor não poderá ter sido declarado inidôneo, uma vez que celebrar 

contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo configura crime, 

segundo prescreve o art. 337-M, § 1º do Código Penal.

• A análise de cumprimento dos requisitos de 

habilitação deverá ser feita com acompanhamento no Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), no Cadastro Central de Fornecedores do Estado 

do Amapá e, ainda, no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP);

• Os documentos de habi l i tação podem ser 

dispensados, total ou parcialmente, nas contratações para entrega 

imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite 

para dispensa de licitação para compras em geral.

◊ Justificativa da escolha do fornecedor e do preço contratado;
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(13)◊ Encaminhamento para parecer jurídico  e pareceres técnicos, 

se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos e 

realizem o efetivo controle de legalidade da contratação;

◊ Encaminhamento para despacho de autorização da 

13autoridade competente .

◊ O ato que autoriza a contratação direta e/ou o extrato 

decorrente do contrato, após assinado, deverá ser divulgado e mantido à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade que 

realizou a contratação direta.

◊ Formalização do contrato

• 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 

13 ( 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.

13Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável;
IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.
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quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

• Às hipóteses de substituição do instrumento de 

contrato, aplicam-se, no que couber, as cláusulas necessárias do contrato.

◊ Divulgação no Sítio Eletrônico

• A divulgação no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de 

seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 

da data de sua assinatura.

• A divulgação no PNCP não dispensa os órgãos de o 

fazerem também em seus respectivos sítios eletrônicos e/ou no site da 

Central de Licitações e Contratos. 

6.2 Procedimentos especiais

◊ Tratando-se de contratação direta decorrente de 

inexigibilidade, quando inviável a competição para aquisição de 

materiais, equipamentos ou de gêneros ou contratações de 

serviços que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivos:

• A Administração deverá demonstrar a inviabilidade 

de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de 

exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz 

de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa 

ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca 

específica;



• Este documento deverá ser produzido ainda na fase 

preparatória.

◊ Tratando-se de aquisição ou locação de imóvel cujas 

características de instalações e de localização tornem 

necessária sua escolha:

• A administração deverá realizar avaliação prévia do 

bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando 

imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização 

dos investimentos;

• Deve providenciar, ainda, a certificação da 

inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;

• Por fim, deve ser justificada, na fase preparatória, a 

singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e 

que evidencie a vantagem proporcionada a ela.

◊ Tratando-se de contratação direta com base em 

dispensa de licitação em razão do valor, ou outra 

hipótese em que cabível a Cotação Eletrônica de Preços:

• Divulgar 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;

• Após a assinatura do contrato, os pagamentos serão 

preferencialmente efetuados por meio de cartão de pagamento, cujo extrato 
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será mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no sítio oficial do órgão ou entidade contratante.

• Valores da dispensa por baixo valor serão duplicados 

para compras, obras e serviços contratados por consórcio público, 

autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas.

◊ Tratando-se de contratação direta realizada em razão 

de situação emergencial.

• Deve ter como objetivo manter a continuidade do 

serviço público;

• Não dispensa a pesquisa de preços, devendo ser 

estimado o valor praticado no mercado com base no art. 23 da Lei nº 

14.133/2021;

• Deve realizar-se de modo a entregar a solução 

emergente, mas não dispensa a adoção de providências para conclusão do 

processo licitatório, com apuração paralela de responsabilidade dos 

agentes públicos que deram causa à situação emergencial.
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7. FLUXOGRAMA

Planejamento Oficialização
da demanda

ETP
(se houver)

Análise de riscos 
(se houver)

Pesquisa de
preços

Dotação
orçamentária

Cotação
eletrônica

Habilitação do
fornecedor

Justificativa da
escolha do contratado

Formalização do
Contrato

Autorização da
autoridade competente

Parecer
Jurídico

Divulgação eletrônica
em até 10 dias

Gestão e fiscalização
da contratação
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LEGENDAS:

S: SIM   N: NÃO   FL: FOLHA   NI: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO        
                                                    DO EVENTO NO SISTEMA
*** Quando a opção não for aplicável ao caso, utilizar no campo S/N a sigla N/A.
*** Quando não for possível atender ao tópico, justificar no campo de observações ao 
fim do documento.

INSTRUÇÕES:  A Nova Lei de Licitações iniciou sua vigência em 01 de abril 
de 2021 e, conforme seu art. 193, a Administração Pública pode optar, 
durante o prazo de dois anos, por aplicar seu procedimento ou as regras da 
Lei 8.66693. Contudo, é vedada a mesclagem dos dois diplomas legais, 
cabendo ao órgão, a cada certame, indicar expressamente qual legislação 
regerá o procedimento. 
O servidor responsável pela instrução de cada etapa do procedimento 
deverá certicar-se de que realizou a devida juntada dos documentos no 
SIGA, possibilitando sua visualização quando da criação do Processo Digi-
tal. 

A lista de verificação deverá ser integralmente preenchida para fins de homologação 
do procedimento. 

1. FASE DE PLANEJAMENTO S/N FL/NI

c Antes de iniciar o procedimento de contratação, deve o 
órgão vericar se não há na CLC/PGE Ata de Registro de 
Preços válida e vigente, compatível com o objeto. Nessa 
hipótese, deverá solicitar a Adesão à Ata.

c Abertura do procedimento eletrônico, preferencialmente 
através do SIGA; 

c Documento de formalização da demanda; 

c Objeto: 
o Obra ou serviço de engenharia ou de manutenção de veí-
culos automotores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil rea-
is).
o Outros serviços ou compras, inclusive fornecimento inferio-
res a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
o Contratação emergencial, conforme requisitos do art. 75, 
VIII da Lei 14.133/2021. 

*** Os limites deverão observar o somatório do que for despendido no 
exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório 
da despesa realizada com objetos da mesma natureza, assim 
entendidos aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de 
atividade (art. 75, §1º da Lei 14.133/2021)

8. LISTA DE VERIFICAÇÃO – art. 75, I, II e VIII da Lei 14.133/2021
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c O objeto consta no Planejamento Anual do órgão? Se não, 
justificar, ou informar que ainda não há no órgão Plano 
Anual de Contratações. 

c Foram realizados os Estudos Técnicos Preliminares e análise 
de riscos? Se não, justificar.

*** O art. 72 da Lei 14.133/2021 prevê que o processo de contratação direta 
deverá ser instruído com os seguintes documentos: “documento de formalização 
de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de 
referência, projeto básico ou projeto executivo;”. Embora a Lei não tenha sido 
expressa quanto às hipóteses de dispensa do referido documento, a IN 40/2020, 
específica quanto à matéria, faculta a sua realização, dentre outras, nas hipóteses 
de dispensa por baixo valor ou em razão de emergência ou calamidade pública. 
Considerado o teor do art. 189 da Lei 14.133/21, enquanto não expedido novo 
regulamento, entende-se aplicável a referida Instrução Normativa para justificar a 
dispensa do instrumento.

c Demonstração de que a contratação direta se justifica em 
razão de emergência ou calamidade pública que, em caso 
de demora no atendimento da demanda, possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públi-
cos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamen-
tos e outros bens, públicos ou particulares;

c Os bens ou serviços contratados limitam-se ao necessário ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 1 (um) ano; 

c Identificados indícios de emergência fabricada, assim enten-
dida aquela decorrente de desídia da Administração, falta de 
planejamento, má gestão de recursos disponíveis ou hipóte-
ses semelhantes, deverão ser providenciadas a conclusão do 
processo licitatório e aapuração de responsabilidade dos 
agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

*** É vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 
de empresa já contratada com base nessa hipótese. 

2. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMIDADE PÚBLICA
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3. TERMO DE REFERÊNCIA

c O Termo de Referência deverá conter, no mínimo:

o A descrição clara e precisa do objeto, conforme catálogo 
eletrônico de padronização;

o A fundamentação da contratação;
o Requisitos e especificações (qualitativas e quantitativas);
o Prazo da execução e do contrato,bem como possibilidade 

de prorrogação, se for o caso.
o Modelo de execução do objeto, que consiste na definição 

de como o contrato deverá produzir os resultados preten-
didos desde o seu início até o seu encerramento;
•Tratando-se de compras, indicar o local e prazo de entre-

ga do objeto, bem como as regras para recebimento 
provisório e definitivo.

•Tratando-se de serviços, indicar o local e condições de 
prestação dos serviços.

o Modelo de gestão do contrato, que descreve como a exe-
cução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
órgão ou entidade;

o Critérios de medição e de pagamento;
o Exigência ou não de amostras, vistorias ou garantias, bem 

como condições de manutenção e assistência técnica do 
produto, quando for o caso.

o Forma e critérios de seleção do fornecedor;
o Estimativas do valor da contratação***, acompanhadas 

dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo 
e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâme-
tros utilizados para a obtenção dos preços e para os res-
pectivos cálculos, que devem constar de documento sepa-
rado e classificado;

o Adequação orçamentária;

*** A estimativa do valor da contratação deverá ser realizada com base 
em Pesquisa de Preços; 
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4. PESQUISA DE PREÇOS

c Pesquisa de preços realizada conforme art. 23 da Lei 
14.133/2021, bem como eventuais regulamentos estaduais 
que disciplinem a matéria.

c A Pesquisa de Preços realizada no bojo da Contratação Dire-
ta em razão do baixo valor deverá ser instruída com pelo 
menos uma proposta obtida diretamente com um Fornece-
dor, que será adotada como Preço de Referência para a 
Cotação Eletrônica de Preços ou Procedimento no Sistema 
de Registro de Preços;

c Mapa comparativo 

c Foi fixado valor máximo? Identificar os critérios adotados 
para justificar o valor adotado como máximo. 

c O orçamento será sigiloso? Se sim, justificar

5.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO E ESTIMATIVA DO

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

c Previsão de recursos orçamentários;

c Consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro da 
despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a 
declaração do ordenador de despesas prevista no art. 16, II 
do mesmo diploma na hipótese de a despesa incidir no 
caput do art. 16;

c Anexar o Quadro de Detalhamento de Despesa Geral – 
QDDG (SIPLAG);

c Existência de recursos de operações de crédito, convênios, 
emendas parlamentares e outras fontes distintas do Tesouro 
Estadual? (art. 4º, Parágrafo Único, I, do Decreto nº 
0001/2019);

c Recurso Federal
c Transferência voluntária
c Transferência fundo a fundo 
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6. MINUTA DE CONTRATO

c O processo deverá ser instruído com a respectiva minuta do 
contrato, quando for o caso.

c Tratando-se de hipótese de dispensa por baixo valor ou com-
pra com entrega imediata e integral, sem obrigações futu-
ras, o art. 95 da Lei autoriza a substituição do instrumento de 
contrato por outro instrumento hábil, como nota de empe-
nho ou ordem de execução de serviço, devendo tal substitui-
ção estar prevista no Termo de Referência e observar as 
exigências do art. 92, naquilo que couber. 

7. COTAÇÃO ELETRÔNICA

c Quando for o caso, encaminhamento à Central de Licitações 
e Contratos para realização de Cotação Eletrônica de Pre-
ços, que poderá ou não ser realizada mediante SRP;

c Divulgação do Aviso de Cotação Eletrônica no sítio eletrônico 
oficial da CLC e no do órgão demandante, pelo prazo míni-
mo de 03 dias, com a especificação do objeto.

*** A dispensa de envio do procedimento de contratação direta emer-
gencial à CLC para a realização da Cotação Eletrônica de preços deve-
rá estar devidamente justificada nos autos. 

c Fornecedor escolhido atende aos requisitos de habilitação 
jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira eventualmente exigidas em edital***

*** Conforme preceitua o art. 70 da Lei 14.133/21, os documentos de 
habilitação podem ser dispensados, total ou parcialmente, nas 
contratações para entrega imediata, nas contratações em valores 
inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para 
compras em geral. 

8. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
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9. ANÁLISE JURÍDICA 

c Encerrada a instrução do processo, deverá ser encaminhado 
à PLCC, via SIGA, para análise jurídica da legalidade da 
contratação;

***A emissão do parecer jurídico poderá ser dispensada nas hipóteses 
fixadas em regulamento próprio. 

10. ENCERRAMENTO

c Após o retorno da PLCC ou, quando dispensada a emissão 
de Parecer Jurídico, após o encerramento das fases de lances, 
incluindo eventuais recursos ou impugnações, o processo deve 
seguir para adjudicação e homologação pela autoridade supe-
rior na Central de Licitações e Contratos. 

c Quando o processo não for encaminhado à CLC, deverá ser 
encaminhado à autoridade competente do órgão demandante 
para que profira o despacho autorizador da contratação. 

c O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato – quando houver - deverá ser publicado 
no sítio oficial do órgão demandante, juntamente com os 
demais documentos elaborados na fase preparatória que por 
ventura não tenham integrado o Aviso de Cotação Eletrônica, 
no prazo máximo de 10 dias úteis. (arts. 72, parágrafo único e 
94, II da Lei 14.133/21).

c Cumpre ao gestor do órgão demandante a ordenação da 
despesa, bem como a designação de servidor para exercer a 
função de fiscal do contrato (art. 117), atendidas as exigências 
do art. 7º da Lei 14.133/21. 

c Os órgãos deverão providenciar meios para que as 
contratações públicas se submetam a práticas contínuas e 
permanentes de gestão de riscos e controle preventivo (art. 169, 
§1º).

11. ATOS POSTERIORES

____________________, ___ de __________ de _____.

___________________________________________________
Responsável pelo preenchimento da Lista
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de responsabilidade de todos os atores da Administração Pública 

Estadual a construção de um cenário de contratações sustentáveis, econômi-

cas e que atendam ao interesse público. As contratações diretas, inseridas 

no bojo da Lei nº 14.133/2021, não poderiam ignorar esses paradigmas.

Por serem realizadas por meio de procedimento mais simples, é de 

crucial importância que o gestor público esteja atento às normativas aplicá-

veis, bem como, na dúvida, justifique o ato praticado, de modo a evitar futu-

ras complicações decorrentes de vícios no procedimento realizado.

Juntos, construímos um Estado mais forte, com maior proteção social e 

ambiental, associados ao desenvolvimento econômico que confere justiça 

social. Nesse sentido, as contratações diretas contribuem para o avanço da 

sociedade amapaense, com soluções rápidas e coerentes com os problemas 

surgidos, não se admitindo mais que as dificuldades do caso concreto justifi-

carem a inércia administrativa. 
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10. SÍTIOS ELETRÔNICO ÚTEIS

Lei nº 14.133/21, que dispõe sobre Licitações e Contratações Públicas 

– h t t p : / / w w w. p l a n a l t o . g o v. b r / c c i v i l _ 0 3 / _ a t o 2 0 1 9 -

2022/2021/lei/L14133.htm.

Decreto nº 10.922/21, que atualizou os valores das dispensa por 

baixo valor – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2021/Decreto/D10922.htm.

D e c r e t o  E s t a d u a l  n º  3 . 1 8 2 / 1 6  -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor28f93bc44

7fa52fde14a5c805a2fcea4.pdf.

Portaria Conjunta nº 04/2021-PGE/PLCC/CLC, que tratada utilização 

d a  L e i  n º  1 4 . 1 3 3 / 2 0 2 1  -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestorb6e4f6816

2732fb0780ae85082e76f8f.pdf.

Portaria nº 402/2017-PGE, que dispõe sobre o procedimento de 

cotação eletrônica em casos de dispensa de licitação -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestoraf9820417

c9ac4b44f8455850c8a6ea2.pdf.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor28f93bc447fa52fde14a5c805a2fcea4.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor28f93bc447fa52fde14a5c805a2fcea4.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor28f93bc447fa52fde14a5c805a2fcea4.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor28f93bc447fa52fde14a5c805a2fcea4.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor28f93bc447fa52fde14a5c805a2fcea4.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestorb6e4f68162732fb0780ae85082e76f8f.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestorb6e4f68162732fb0780ae85082e76f8f.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestorb6e4f68162732fb0780ae85082e76f8f.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestoraf9820417c9ac4b44f8455850c8a6ea2.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestoraf9820417c9ac4b44f8455850c8a6ea2.pdf
https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestoraf9820417c9ac4b44f8455850c8a6ea2.pdf
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Instrução Normativa Federal nº 67/2021, que dispõe sobre a dispensa 

de licitação na forma eletrônica - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/instrucao-normativa-seges/me-n-67-de-8-de-julho-de-2021-

330985107.

Instrução Normativa Estadual nº 01/2022, que dispõe sobre a 

d i s p e n s a  d e  l i c i t a ç ã o  n a  f o r m a  e l e t r ô n i c a  - 

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor054461db

2aab4b3bcdaf29c6d1cf5719.pdf.

Instrução Normativa Estadual nº 001/2021 – CLC/PGE, que 

estabelece diretrizes gerais para realização de pesquisa de preços, 

c om  r eg ra s  e spe c í f i c a s  pa ra  con t r a t a çõe s  d i r e t a s  -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestord5e6438dc

e18502656499b1c83e06e51.pdf.

Lista de Verificação para Contratação Direta (Dispensa) - 

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor6598ca22e

33547da6d4e81f73b3d853a.pdf

Lista de Verificação para Contratação Direta (Inexigibilidade) -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestorbe1ec3aa9

24d29d62ea0c5bacb36afe9.pdf.
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Lista de Verificação para Contratação Direta (art. 75, incisos I, II e VIII 

d a  L e i  n º  1 4 . 1 3 3 / 2 0 2 1 )  -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor15f99a451

ce0807e7e04b0b0b2f5c1a5.pdf.

Parecer Jurídico Referencial nº 04/2021 – PLCC/PGE, que trata da 

d i s p e n s a  d e  l i c i t a ç ã o  e m  r a z ã o  d o  b a i x o  v a l o r  -

https://editor.amapa.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestord69b3b1c

28283dd3753b228ac3bfba04.pdf.

Portal da Central de Licitações e Contratos do Estado do Amapá -

https://compras.portal.ap.gov.br.

Portal do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) -

http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/comum/PrincipalAreaPublica.jsp
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PGE

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR

PARA ACESSAR O SITE DA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR

PARA ACESSAR O PORTAL DA CLC - COMPRAS

DO ESTADO DO AMAPÁ

“Atuar na defesa dos interesses do Estado e na garantia da execução das políticas públicas, 
fortalecendo, assim, o estado de direito e a dignidade do povo do Amapá.”

Missão

Visão
“Ser uma instituição reconhecida e respeitada pela EXCELÊNCIA

na orientação e defesa jurídica do Estado.”

Valores
Ética

Colaboração
Transparência

Impessoabilidade
Compromisso com o Interesse Público
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