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PORTARIA CONJUNTA Nº 004/2021–PGE/PLCC/CLC 

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei Complementar nº. 0089, de 01 de julho de 2015, e os Decretos 

estaduais nº. 3.182 e 3.184, de 02 de setembro de 2016, a PROCURADORA-

CHEFE DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - 

PLCC e o PROCURADOR-CHEFE DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

- CLC no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 10, inc. II e VI, e 11, inc. 

II e VI, do Decreto estadual nº 3184, de 02 de setembro de 2016; 

 

CONSIDERANDO o advento da Lei 14.331/2021, que estabelece normas 

gerais de licitações e contratos para a Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

 

CONSIDERANDO que a referida Lei está em vigor desde 01º de abril de 

2021, mas estabeleceu período de transição de 02 (dois) anos, durante o qual a 

Administração Pública poderá optar por licitar ou contratar de acordo com suas 

regras ou com as Leis até então vigentes (8.666/93, 10520/02 e 12462/110);  

 

CONSIDERANDO que aos processos licitatórios em andamento e os 

contratos já firmados permanecem regidos, durante todo o seu período de vigência, 

pelas regras das Leis que regeram o seu procedimento, sendo vedada a combinação 

da Lei nova com as anteriores;  

 

CONSIDERANDO que há inúmeros institutos e procedimentos na Nova 

Lei de Licitações que exigem regulamentação, tanto de âmbito nacional, como é o 

caso do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), quanto estadual ou local;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de editais, contratos, 

aditivos, convênios e instrumentos congêneres adequados à Lei 14.133/2021;  
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CONSIDERANDO a necessidade de capacitação dos servidores, 

planejamento e reorganização da estrutura de pessoal de determinados órgãos para 

fins de atender integralmente às exigências do novo diploma legal;  

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve garantir a 

continuidade dos seus serviços públicos, mas atentar-se às mudanças legislativas, 

especialmente naquilo que lhe forem benéficas e busque gerar maior economicidade 

e eficiência na sua atuação;  

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º - Recomendar aos órgãos e entidades da Administração Pública 

do Estado do Amapá que adotem, preferencialmente, seus procedimentos licitatórios 

sob a égide das Leis 8.666/93, 10.520/02 ou 12.432/11, quando for o caso, até que 

se esgote o prazo previsto nos arts. 191 e 193, II da Lei 14.133/2021, ou até 

advento de disposição em sentido contrário. 

 

Art. 2º - É facultado aos órgãos e entidades estaduais realizar 

Contratações Diretas com fulcro na Lei 14.133/2021, em razão da menor 

complexidade do procedimento, inclusive as hipóteses de Cotação Eletrônica, que 

permanecem inalteradas, desde que atendida todas as exigências da Nova Lei.  

 

§1º Os procedimentos de contratação direta realizados com fulcro nos 

arts. 72 a 75 da Lei 14.133/2021 serão instruídos com os documentos nela descritos, 

cumprindo ao órgão fazer constar nos instrumentos da contratação a informação a 

respeito da aplicação da referida norma.    

§2º A Procuradoria-Geral do Estado disponibilizará listas de verificação a 

fim de subsidiar a aplicação da nova lei nas hipóteses ora descritas.   

 

Art. 3º Até que o Governo Federal implemente o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), a divulgação dos instrumentos da contratação, 
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prevista nos arts. 75, §3º e 94, II da referida lei serão realizadas no sítio eletrônico 

da Central de Licitações e Contratos (https://compras.portal.ap.gov.br/) e/ou do 

órgão demandante, bem como serão publicadas no Diário Oficial do Estado. 

 

Parágrafo único. Uma vez implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), os casos abrangidos no art. 3º desta Portaria serão 

também divulgados nesse portal.  

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

 

Gabinete do Procurador-Geral do Estado. 

 

Macapá – AP, 11 de maio de 2021. 

 

 

 

 
NARSON DE SÁ GALENO 

Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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