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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00002/2022 – Técnico-Administrativa 

 

 
PROCESSO N° : 06445/21 
MUNICÍPIO : Nerópolis 
ÓRGÃO : Poder Executivo 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Gil Tavares (Prefeito Municipal) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
 

CONSULTA. APURAÇÃO DO LIMITE CONTIDO NO ART. 75, I e II DA 
LEI Nº 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 
PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. 
1. Para apuração do limite contido no art. 75, I e II da Nova Lei de 
Licitações e Contratos, deve ser considerado o que for despendido no 
exercício financeiro com objetos de mesma natureza, pela respectiva 
unidade gestora. 
2. As publicações dos procedimentos licitatórios e contratos pode ser feita 
no sítio eletrônico oficial, de forma complementar, eis que, a divulgação no 
Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, uma vez que o 
mesmo já foi instituído. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios 
com até 20.000 habitantes devem fazer as publicações de acordo com o 
disposto no parágrafo único do art. 176. 
 

 

Tratam os autos de Consulta realizada pelo Prefeito do Município de 

Nerópolis, Sr. Gil Tavares, em suma, sobre “a possibilidade de uso da Lei nº 

14.133/2021 -  Nova Lei de Licitações - sem incorrência no fracionamento de despesas 

e também sobre qual a orientação deste Órgão de controle externo quanto à utilização 

da nova lei para formalização dos processos de contratações direta (dispensa e 

inexigibilidade) considerando os termos do art. 175, e impossibilidade de publicação no 

PNCP – Portal Nacional de Contratações Pública? ” 

No Parecer Jurídico apresentado (fls. 03/11), foram apresentados, de 

forma mais detalhada, os seguintes questionamentos, verbis: 

“1) De acordo com a Lei nº 14.133/2021, resta caracterizado ou não, como 
fracionamento de despesa, o somatório dos gastos com objetos de mesma 
natureza, sendo aqueles considerados do mesmo ramo de atividade, que forem 
despendidos no mesmo exercício financeiro, por unidades gestoras distintas, 
que ultrapassarem os limites legais para a modalidade de contratação eleita ou 
contratação direta? 

2) Com fundamento nos art. 72, art. 174, art. 175 e no art. 176, caput e seu 
parágrafo único, todos da Lei nº 14.133/2021, qual orientação quanto à utilização 
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da nova lei para formalização dos processos de contratações direta (dispensa e 
inexigibilidade) considerando a possibilidade de publicação no sítio eletrônico 
oficial do ente municipal nos termos do art. 175, e impossibilidade de publicação 
no PNCP – Portal Nacional de Contratações Pública? 

Caso o entendimento anterior seja pela impossibilidade de formalização de 
processos de contratações direta, momentaneamente, até a implementação do 
PNCP, seria essa a mesma orientação para os municípios com menos de 20.000 
habitantes, considerando o que leciona o parágrafo único do art. 176 da NLLC, 
acerca da formalização da publicação nos seguintes meios oficiais: Diário Oficial 
da União (caso envolva recursos federais), Diário Oficial do Município, Site 
Oficial do Município (sítio eletrônico oficial do ente), e seguindo a Lei Orgânica 
no Placar oficial do Município, sem a publicação o PNCP?”  

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 02/2022 – GABMOA proferida 

pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, diante das razões 

expostas pelo Relator, em: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

1ª QUESTÃO: Deve ser considerado para fins de apuração do limite contido no artigo 

75, I e II da Nova Lei Licitações e Contratos - NLLC, o somatório do que for despendido 

no exercício financeiro por cada unidade gestora com objetos de mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 

Deve o ente administrativo se atentar à relevância da elaboração de um Plano Anual de 

Contratações para que o planejamento se dê de forma integrada, objetivando 

eficiência, economicidade, racionalização administrativa, adequação de demandas, 

compatibilização orçamentária, centralização, padronização, dentre outros. 

2ª QUESTÃO: Mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal do Portal Nacional 

de Contratações Públicas, poder-se-ia utilizar a NLCC, realizando as publicações nos 

sítios eletrônicos com base nos mandamentos da LAI (Lei de Acesso à Informação) e 

as excepcionalidades previstas do art. 176 da NLCC. A NLCC confere aos entes 
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federativos a possibilidade de instituírem sítio eletrônico oficial para as publicações, de 

forma complementar, conforme dispõe o seu art. 175, eis que, a divulgação no 

Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, como estabelece o inciso I 

do seu art. 174. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios com até 20.000 

habitantes devem fazer as publicações de acordo com o disposto no parágrafo único 

do art. 176 da NLCC. 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 9 

de Fevereiro de 2022. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 

Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO Nº 02/2022 – GABMOA 

 

PROCESSO N° : 06445/21 
MUNICÍPIO : Nerópolis 
ÓRGÃO : Poder Executivo 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Gil Tavares (Prefeito Municipal) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
 

CONSULTA. APURAÇÃO DO LIMITE CONTIDO NO ART. 75, I e II DA 
LEI Nº 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 
PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. 
1. Para apuração do limite contido no art. 75, I e II da Nova Lei de 
Licitações e Contratos, deve ser considerado o que for despendido no 
exercício financeiro com objetos de mesma natureza, pela respectiva 
unidade gestora. 
2. As publicações dos procedimentos licitatórios e contratos pode ser feita 
no sítio eletrônico oficial, de forma complementar, eis que, a divulgação no 
Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, uma vez que o 
mesmo já foi instituído. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios 
com até 20.000 habitantes devem fazer as publicações de acordo com o 
disposto no parágrafo único do art. 176. 

 
 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

Tratam os autos de Consulta apresentada pelo Prefeito do Município de 

Nerópolis, Sr. Gil Tavares, versando sobre dois aspectos da nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021): 1 – se há  

“possibilidade de uso da Lei nº 14.133/2021 sem incorrência no fracionamento de 

despesas”  e 2 – “qual a orientação deste Órgão de controle externo quanto à utilização 

da nova lei para formalização dos processos de contratações direta considerando os 

termos do art. 175, e impossibilidade de publicação no PNCP – Portal Nacional de 

Contratações Pública? ” 

No Parecer Jurídico (fls. 03/11), anexado pelo consulente, foram 

detalhados os seguintes questionamentos, in verbis: 

Questão 1-  “De acordo com a Lei nº 14.133/2021, resta caracterizado ou não, como 
fracionamento de despesa, o somatório dos gastos com objetos de mesma natureza, 
sendo aqueles considerados do mesmo ramo de atividade, que forem despendidos no 
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mesmo exercício financeiro, por unidades gestoras distintas, que ultrapassarem os 
limites legais para a modalidade de contratação eleita ou contratação direta?” 

Questão 2- “Com fundamento nos art. 72, art. 174, art. 175 e no art. 176, caput e seu 
parágrafo único, todos da Lei nº 14.133/2021, qual orientação quanto à utilização da 
nova lei para formalização dos processos de contratações direta (dispensa e 
inexigibilidade) considerando a possibilidade de publicação no sítio eletrônico oficial do 
ente municipal nos termos do art. 175, e impossibilidade de publicação no PNCP – 
Portal Nacional de Contratações Pública? Caso o entendimento anterior seja pela 
impossibilidade de formalização de processos de contratações direta, 
momentaneamente, até a implementação do PNCP, seria essa a mesma orientação 
para os municípios com menos de 20.000 habitantes, considerando o que leciona o 
parágrafo único do art. 176 da NLLC, acerca da formalização da publicação nos 
seguintes meios oficiais: Diário Oficial da União (caso envolva recursos federais), Diário 
Oficial do Município, Site Oficial do Município (sítio eletrônico oficial do ente), e 
seguindo a Lei Orgânica no Placar oficial do Município, sem a publicação o PNCP?”  

I.2. Da pesquisa realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca - DDB 

Encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca deste 

Tribunal para pesquisa sobre a existência de Resoluções Consultas e Acórdão 

Consulta relacionados ao assunto suscitado, fomos informados, através do Despacho 

nº 062/2021 (fls. 13), de que não há, até o momento, nenhum ato editado pelo TCMGO 

referente à nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021). 

I.3. Da manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos - SLC 

A Secretaria de Licitações e Contratos emitiu sua manifestação por meio 

do Parecer nº 001/2021(fls. 20/24), tendo se manifestado nos seguintes termos verbis: 

2. ANÁLISE: 
O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV do 

Regimento Interno deste Tribunal que prevê ser competência desta Especializada 
a análise dos processos referentes às consultas, denúncias, solicitações e outros 
relacionados com a sua área de atuação. 

Preliminarmente, impende informar que a Consulta foi apresentada por parte 
legítima, devidamente instruída com parecer jurídico, fls. 03/11, em respeito ao 
artigo 31, inciso I e §1º, da Lei n.º 15.958/07 – LOTCM/GO. 

Diante do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo Conselheiro 
Relator (fl. 19), passa-se ao exame de mérito da consulta propriamente dito.  

Ressalta-se que o tema atinente à aplicabilidade da Nova Lei de Licitações e 
Contratos (NLLC) é recente, uma vez que esta entrou em vigor em 1º de abril de 
2021. Nesse sentido, qualquer manifestação por parte desta Unidade Técnica não 
buscará respaldo em proveito prático, rastreando, desta feita, sua razão de ser, 
na hermenêutica do texto legal e no entendimento doutrinário exarado até o 
momento. 
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O consulente em sua inicial indaga sobre dois quesitos: primeiro quanto ao 
fracionamento de despesa e segundo com relação à viabilidade de se utilizar a 
NLLC ante a inexistência, à época da consulta, do Portal Nacional de 
Contratações Públicas1. 

 
Literalidade contida na peça apresentada neste TCM:  

 
1) De acordo com a Lei nº 14.133/2021, resta caracterizado ou não, como fracionamento 
de despesa, o somatório dos gastos com objetos de mesma natureza, sendo aqueles 
considerados do mesmo ramo de atividade, que forem despendidos no mesmo exercício 
financeiro, por unidades gestoras distintas, que ultrapassarem os limites legais para a 
modalidade de contratação eleita ou contratação direta? 
 
2) Com fundamento nos art. 72, art. 174, art. 175 e no art. 176, caput e seu parágrafo 
único, todos da Lei nº 14.133/2021, qual orientação quanto à utilização da nova lei para 
formalização dos processos de contratações direta (dispensa e inexigibilidade) 
considerando a possibilidade de publicação no sítio eletrônico oficial do ente municipal 
nos termos do art. 175, e impossibilidade de publicação no PNCP – Portal Nacional de 
Contratações Pública? 
 
Caso o entendimento anterior seja pela impossibilidade de formalização de processos de 
contratações direta, momentaneamente, até a implementação do PNCP, seria essa a 
mesma orientação para os municípios com menos de 20.000 habitantes, considerando o 
que leciona o parágrafo único do art. 176 da NLLC, acerca da formalização da publicação 
nos seguintes meios oficiais: Diário Oficial da União (caso envolva recursos federais), 
Diário Oficial do Município, Site Oficial do Município (sítio eletrônico oficial do ente), e 
seguindo a Lei Orgânica no Placar oficial do Município, sem a publicação o PNCP? 

 
Aqui, urge fazer um adendo e mencionar que questões como estas vêm 

sendo suscitadas pelos jurisdicionados desde o início da vigência da Lei 
14.133/21 pelas diversas vias de atendimento disponibilizadas por esta Secretaria 
de Licitações e Contratos, sendo a resposta a mesma que será formulada nesta 
manifestação. 

Pois bem, passa-se à manifestação dos pontos propostos. 
 

No quesito número um, o gestor apresenta uma dúvida quanto à 
aplicabilidade do artigo 75, §1º, incisos I e II da NLLC. Especificamente, questiona 
o consulente se unidades gestores distintas, no momento da conferência da 
quantia licitada, para fins de enquadramento nos limites de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)2, deverão considerar os valores 
gastos por outras unidades gestores na sua proposta. 

Para esta pergunta, a solução está no artigo 75, §1º, incisos I e II da NLLC, 
conforme a inteligência do dispositivo: 

                                                 
1https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/08/governo-federal-lanca-portal-nacional-de-

contratacoes-publicas. Portal foi lançado no dia 09 de agosto de 2021. 

2 Lei n. 14.133/21. Art. 75. É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; II - para contratação 
que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/08/governo-federal-lanca-portal-nacional-de-contratacoes-publicas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/08/governo-federal-lanca-portal-nacional-de-contratacoes-publicas


                                     

Página 7 de 15 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400002-22-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

 
Art. 75. É dispensável a licitação: [...] 
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela 
respectiva unidade gestora; 
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo 
de atividade. (grifo nosso) 

 

A lei determinante explica que a aferição do limite para fins de dispensa de 
licitação será apurada por unidade gestora, somando-se a despesa realizada, 
com objetos de mesma natureza, no exercício financeiro.  

Nesse sentido, o que se observa é que a legislação confere ao responsável 
pela Unidade Gestora a liberalidade de contratar diretamente fornecedores, desde 
que o valor da contratação para aquele objeto, adquirido perante o mesmo ramo 
de atividade, naquele exercício financeiro, não ultrapasse os limites do artigo 75, I 
e II da Lei n. 14.133/21. 

Para ficar mais inteligível a manifestação, imprescindível é explicar o que é 
Unidade Gestora para fins de aplicação da trava limitadora contida no artigo 
retromencionado.  

Em que pese a conceituação não tenha sido explicitada da Lei n; 14.133/21, 
consoante explica o Senado Federal3, Unidade Gestora é a “Unidade 
orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários 
e financeiros, próprios ou sob descentralização”. 

Na mesma linha assim conceitua o glossário do Portal de Transparência do 
Governo do Estado de Alagoas4: 

UG - Unidade Gestora 

Entes (unidades) são responsáveis pela administração (gestão) dos recursos 
destinados à realização das atividades de governo.  É a Unidade Orçamentária ou 
administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, 
próprios ou sob descentralização. São unidades que gerem recursos públicos. No 
âmbito estadual, é a unidade incumbida de gerir os recursos orçamentários e financeiros 
da entidade e fazer a contabilização de todos os seus atos e fatos administrativos. É a 
unidade autorizada a emitir documentos por meio de um sistema informatizado de 
administração financeira. Na Administração Direta, cada órgão tem sua UG (alguns 
possuem mais de uma) e na Administração Indireta, cada Autarquia, Fundação ou 
Empresa será uma ou mais UG, conforme sua peculiaridade. Unidade Gestora é o 
componente organizacional responsável pela execução do Orçamento autorizado. 
(Grifou-se) 

 
Vislumbra-se, portanto, que a Unidade Gestora é exatamente a unidade 

responsável/autorizada a gerir/administrar recursos das atividades do governo. 

                                                 
3 Unidade Gestora — Portal do Orçamento (senado.leg.br) 

4 http://transparencia.al.gov.br/portal/glossario/u 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/unidade-gestora
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Como bem mencionado pelo consulente, seria por exemplo o Fundo Municipal de 
Saúde, ou até mesmo o Fundo Municipal de Educação. 

Nessa esteira, identificadas as Unidades Gestoras, o Administrador 
Municipal não precisa juntá-las para apurar a observância ou não dos limites 
contidos na NLLC. Conforme ordem expressa no dispositivo legal, a aferição dos 
valores ocorre com base no gasto efetuado por cada Unidade em separado, e não 
conjuntamente, devendo ser observada a perspectiva de despesa que se tem 
para o exercício (anualidade orçamentária) pela respectiva unidade gestora para 
objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a 
contratações no mesmo ramo de atividade. Exemplificando: material de 
expediente - papel, canetas, etc.; móveis para escritório - cadeiras, mesas, 
gaveteiros. 

Sendo assim, a verificação do limite do artigo 75, I e II da NLLC, é calculado 
com lastro, separadamente, em cada Unidade Gestora. 

Todavia, há que se mencionar a importância de se estabelecer o Plano 
Anual de Contratações, para que o planejamento das contratações no 
âmbito do Poder Executivo ocorra de forma integrada, objetivando a 
racionalização das contratações, adequação das demandas, 
compatibilização orçamentária, centralização, padronização e economia de 
escala. 

No que diz respeito ao segundo questionamento5, observa-se a perda do 
objeto, já que no dia 09 de agosto de 2021 o Governo Federal lançou o Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de maneira que hoje é perfeitamente 
possível atender aos mandamentos contidos nos artigos 72, 94, 174 e 176, dentre 
outros da NLLC. 

De todo modo, cabe ressaltar que a dúvida proposta pelo consulente já 
vinha sendo objeto de questionamento nos mais diversos Estados do Brasil. A 
própria Advocacia Geral da União, sensível ao fato, promoveu inúmeros eventos 
para debater a questão, pois o cenário era de inclinação dos gestores em utilizar 
a NLLC, em razão de seus inúmeros atrativos, porém havia uma dúvida quanto a 
sua aplicação, já que o PNCP ainda não existia - até agosto de 2021-, e a própria 
Lei n. 14.133/21 vedava expressamente o uso combinado das duas leis de 
licitações (8.666/93 e a 14.133/21)6. 

De forma mais precisa, a indefinição era: é possível utilizar a nova lei de 
licitações mesmo sem o PNCP? 

A resposta é uníssona: sim. Principalmente porque a previsão de publicação 
de informações a respeito de licitações e contratos é mandamento contido não 
apenas nas leis que tratam de normas gerais de licitação e contratação; a Lei de 
Acesso a Informação (LAI) é clara em determinar que os administradores públicos 
promovam, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 

                                                 
5 2) Com fundamento nos art. 72, art. 174, art. 175 e no art. 176, caput e seu parágrafo único, todos da Lei nº 14.133/2021, qual 
orientação quanto à utilização da nova lei para formalização dos processos de contratações direta (dispensa e inexigibilidade) 
considerando a possibilidade de publicação no sítio eletrônico oficial do ente municipal nos termos do art. 175, e a impossibilidade 
de publicação no PNCP – Portal Nacional de Contratações Pública? 
 
6 Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar 
diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada 
expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as 
citadas no referido inciso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art193ii
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acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas, literalidade do dispositivo: 
 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas. 

 
Dentre as informações as quais devem ser publicadas estão os contratos e 
procedimentos licitatórios diversos, vejamos: 
 

Art. 8º. (...) 
§1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 
mínimo: I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - 
registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - 
registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos 
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos 
os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a 
perguntas mais frequentes da sociedade. (Grifo) 

 
Ademais, conforme preceitua a LAI, os meios adequados e suficientes para 

exercer este dever são os sítios oficiais da rede mundial de computadores: 
 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 
(internet). 

 
Sendo assim, não violaria o artigo 191 da NLLC o gestor que, se valendo da 

nova lei, ante a ausência do PNCP, promovesse as publicações referentes às 
novas contratações na rede mundial de computadores. 

Em acréscimo, no que tange ao artigo 176 da NLLC7, esta Secretaria 
enfatiza que o cenário para Municípios menores, com população inferior a 20.000 
(vinte mil) habitantes, destoa um pouco da regra. 

Primeiro com relação ao regime de transição de 6 anos para fim de 
aderência ao PNCP, segundo que, neste processo de ingresso à nova 
sistemática, as publicações deverão seguir os ensinamentos do próprio 
dispositivo. 
Nesse contexto, servia ainda de exceção à inexistência do PNCP para aplicação 
da Lei n. 14.133/21, as disposições do parágrafo único do art. 176: 
 

                                                 
7 Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta 
Lei, para cumprimento: I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei; II - da obrigatoriedade de 
realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei; III - das regras relativas à divulgação em 
sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput deste artigo 
deverão: I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 
publicação de extrato; II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, 
salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art17%C2%A72
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Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o 
caput deste artigo deverão: 
I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam 
divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato; 
II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a 
cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia 
de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. 

 
Em todo caso, assevera que a sistemática proposta na NLLC converge com 

a contida na LAI, ou seja, é dever do gestor dar publicidade de suas ações.  
Por todo o exposto, em relação ao questionamento contido no expediente 

encaminhado, propõe-se responder ao consulente que para fins de apuração do 
limite contido no artigo 75, I e II da NLLC, o montante gasto deve ser separado 
por Unidade Gestora; e que mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal 
do Portal Nacional de Contratações Públicas, poderia se utilizar a NLLC, 
realizando as publicações nos sítios eletrônicos com base nos mandamentos da 
Lei de Acesso à Informação e as excepcionalidades previstas do art. 176. 

3. CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 
a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos arts. 31 
e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 

b) Responda ao Consulente: 
1. Que para fins de apuração do limite contido no artigo 75, I e II da NLLC, o 
somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade 
gestora e, ainda, o somatório da despesa realizada com objetos de mesma 
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo 
de atividade, contudo, sem deixar o ente administrativo de se atentar à 
relevância da elaboração de um Plano Anual de Contratações, para que o 
planejamento se dê de forma integrada, objetivando eficiência, 
economicidade, racionalização administrativa, adequação de demandas, 
compatibilização orçamentária, centralização, padronização, dentre outros; 
2. Que mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal do Portal Nacional de 
Contratações Públicas, poderia se utilizar a NLLC, realizando as publicações nos 
sítios eletrônicos com base nos mandamentos da Lei de Acesso à Informação e 
as excepcionalidades previstas do art. 176.” 

 

I.4. Da manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O MPC manifestou-se por meio do Parecer nº 1553/2021 (fls. 25/29) de 

acordo com as análises realizadas pelas unidades técnicas, in verbis: 

O exame dos elementos contidos nos autos leva esta Procuradoria a concordar parcialmente 
com o entendimento do Parecerista e integralmente com a tese da Unidade Técnica, como 
adiante se expõe.  



                                     

Página 11 de 15 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400002-22-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

A Lei nº 14.133 – nova Lei de Licitações -, publicada no Diário Oficial da União em 1º de abril 
de 20218, ao tratar da contratação direta, em razão do valor assim dispõe:  

Art. 75. É dispensável a licitação: 
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros 
serviços e compras; 
(...) 
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste 
artigo, deverão ser observados: 
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles 
relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 
(...) 
§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) de 
serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído 
o fornecimento de peças. (grifei) 

 

Vê-se que a lei estabelece as condicionantes para que essa dispensa de licitação possa se 
efetivar, sem que se incorra em fracionamento irregular de despesa. O primeiro dos dois 
critérios para determinar o valor que será utilizado para definir se a contratação pode ou não 
ser enquadrada nos incisos I e II da norma, define o tempo da despesa correspondente ao 
exercício financeiro: o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva 
unidade gestora, ou seja, por cada unidade gestora, consistindo o outro limitador no fato de 
que deve ser considerada a soma das despesas de mesma natureza: a despendida no ramo 
da atividade comercial. 

Em Artigo publicado no Blog Zenite sobre o que são “unidade gestora” e “objetos de mesma 
natureza”, considerando o § 1º do artigo 759, discorrem os autores: 

De acordo com o Manual de Licitações do Tribunal de Contas da União, fracionamento, “à luz da Lei de 
Licitações, caracteriza-se quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à 
recomendada pela legislação para o total da despesa ou para efetuar contratação direta”. 

De acordo com essas disposições, cada unidade gestora de recursos do orçamento deverá, no início 
do exercício orçamentário, estimar o valor anual a ser despendido com objetos de mesma natureza – 
assim entendidos os objetos de um mesmo ramo de atividade – para identificar o cabimento da 
contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor10. 

Ao que tudo indica, a lei permite entender como objetos de mesma natureza todos aqueles relativos a um 
mesmo ramo de atividade. Nesse sentido, objetos de mesma natureza constituem um “gênero”, do qual são 
“espécies” itens que se inserem em um mesmo ramo de atividade. Como exemplo, o “gênero” material de 
limpeza. Já o sabão em pó, o detergente de louças, o desinfetante e o limpa vidros são todos materiais/itens 
distintos entre si, mas por se enquadrarem em um mesmo ramo de atividade, podem ser considerados 
espécies do gênero material de limpeza. 

Adotada essa compreensão, podem ser considerados objetos de mesma natureza aqueles cuja natureza e 
destinação sejam similares, guardando assim pertinência. Além disso, pode-se agregar, como mais um fator 
para essa análise, o nicho provedor de mercado. 

Atente-se que a Lei nº 14.133/2021 também remete a “unidade gestora”, ao estabelecer que para efeito de 
aferição do fracionamento deverá ser considerado “o somatório do que for despendido no exercício financeiro 

pela respectiva unidade gestora”. 

                                                 
8 Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.4.2021 - Edição extra-F 
9https://zenite.blog.br/o-que-sao-unidade-gestora-e-objetos-de-mesma-natureza-considerando-o-%C2%A7-1o-do-art-75-da-nova-

lei-de-licitacoes/ 

10 Conforme a Instrução Normativa nº 05, de 23 de junho de 1992 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, item 37 – 
UG EXECUTORA – UGE – é a unidade que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em 
consequência, está sujeito a tomada ou prestação de contas anual. 
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Em que pese não constar expressamente na Lei nº 14.133/2021, entendemos possível e pertinente, para fins 
do § 1º do art. 75 da lei, compreender por “unidade gestora” as unidades administrativas – órgãos e entidade 
– com competência para gerir recursos orçamentários de modo a empenhá-los para fazer frente à realização 
de despesas. 

Adotada essa compreensão, para fins do § 1º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, deve-se considerar por 
“objetos de mesma natureza” aqueles que constituem um “gênero”, do qual são “espécies” os itens que se 
inserem em um mesmo ramo de atividade. Já por “unidade gestora” deve-se compreender as unidades 
administrativas – órgãos e entidades – que possuem competência para gerir recursos orçamentários de modo 
a empenhá-los para fazer frente a realização de despesas. (grifei) 

 

Desse modo, não caracterizará fracionamento irregular se as despesas forem realizadas por 
cada unidade gestora, de acordo com as prescrições dos incisos I e II do § 1º do artigo 75 da 
Lei nº 14.133/2021. 

Com relação ao segundo questionamento, registramos de início a discordância quanto ao 
entendimento do Parecerista, relativamente ao ponto em que ele afirma que os municípios com 
até vinte mil habitantes não precisam adotar o PNCP, desde que cumpram as obrigações 
adicionais impostas pela lei, conforme dispõe o art. 176 da NLLC.  

O que o referido dispositivo legal diz é que os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes 
terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data da publicação desta Lei para cumprir as 
condições trazidas em seus três incisos e, enquanto não adotarem o PNCP, deverão: I - 
publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio 
eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato; e II - disponibilizar a versão física dos 
documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao 
fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua 
reprodução gráfica. 

Veja-se o que dispõe a nova Lei, com relação à publicação dos processos de contratação 
direta: 

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: 

(...) 

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. (grifei) 

 
Mais adiante, no Título V, Capítulo I das disposições gerais, ao tratar do Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), assim estabelece:  

 
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; 
II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. 
(...) 
§ 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; 
IV - atas de registro de preços; 
V - contratos e termos aditivos; 
VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. 
(...) 
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§ 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. 
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. 
(...) 
Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, 
contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento: 
I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei; 
II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do 
art. 17 desta Lei; 
III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. 
Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput 
deste artigo deverão: 
I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio 
eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato; 
II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de 
qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não 
será superior ao custo de sua reprodução gráfica. 

 

A Lei nº 14.133/2021 confere aos entes federativos a possibilidade de instituírem sítio 
eletrônico oficial para as publicações, de forma complementar, conforme dispõe o seu art. 
175, eis que, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, como 
estabelece o inciso I do seu art. 174.  

Entretanto, o parágrafo único do art. 176 flexibiliza o cumprimento dessa determinação para os 
Municípios com até 20.000 habitantes, que devem, enquanto não adotarem o PNCP, publicar, 
em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico 
oficial, admitida a publicação de extrato; e disponibilizar a versão física dos documentos em 
suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de 
edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. 

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio 
eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede 
de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma legal, tendo sido 
efetivamente implementado em 9 de agosto de 2021, conforme Decreto nº 10.76411. Assim, 
não mais subsiste a impossibilidade de publicação no referido veículo de divulgação, existente 
à época da formulação desse questionamento.    

Isso posto e em consonância com a Especializada, manifesta-se este Órgão 
Ministerial para que seja respondida a indagação formulada nos seguintes termos:  

1) De acordo com a Lei nº 14.133/2021, resta caracterizado ou não, como fracionamento de 
despesa, o somatório dos gastos com objetos de mesma natureza, sendo aqueles 
considerados do mesmo ramo de atividade, que forem despendidos no mesmo exercício 
financeiro, por unidades gestoras distintas, que ultrapassarem os limites legais para a 
modalidade de contratação eleita ou contratação direta? 

Não caracterizará fracionamento de despesa o somatório dos gastos despendidos no exercício 
financeiro, por cada unidade gestora, com objetos de mesma natureza, entendidos aqueles 
relativos a contratações no mesmo ramo de atividade, para fins de aferição dos valores postos 
pelos incisos I e II do § 1º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.      

2) Com fundamento nos art. 72, art. 174, art. 175 e no art. 176, caput e seu parágrafo único, 
todos da Lei nº 14.133/2021, qual orientação quanto à utilização da nova lei para formalização 

                                                 
11 https://pncp.gov.br/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art174
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§2
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dos processos de contratações direta (dispensa e inexigibilidade) considerando a possibilidade 
de publicação no sítio eletrônico oficial do ente municipal nos termos do art. 175, e 
impossibilidade de publicação no PNCP – Portal Nacional de Contratações Pública? 

A Lei nº 14.133/2021 confere aos entes federativos a possibilidade de instituírem sítio 
eletrônico oficial para as publicações, de forma complementar, conforme dispõe o seu art. 
175, eis que, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, 
como estabelece o inciso I do seu art. 174. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios 
com até 20.000 habitantes devem fazer as publicações de acordo com o disposto no parágrafo 
único do art. 176.” 

II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 

II.1. Das Preliminares de Conhecimento 

A análise dos requisitos de conhecimento da presente Consulta foi 

realizada por este Gabinete na análise inicial dos autos através do Despacho nº 464/21 

(fls. 14/15), sendo a Consulta conhecida, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 199 do Regimento Interno deste Tribunal.  

II.2. Do Mérito 

No mérito, tanto a Secretaria de Licitações e Contratos quanto o MPC 

concordaram no sentido de que: 

1) deve ser considerado para fins de apuração do limite contido no artigo 75, I e II da 
NLLC, o somatório do que for despendido no exercício financeiro por cada unidade 
gestora com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a 
contratações no mesmo ramo de atividade. Deve o ente administrativo se atentar à 
relevância da elaboração de um Plano Anual de Contratações para que o planejamento 
se dê de forma integrada, objetivando eficiência, economicidade, racionalização 
administrativa, adequação de demandas, compatibilização orçamentária, centralização, 
padronização, dentre outros; e 

2) que mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal do Portal Nacional de 
Contratações Públicas, poderia se utilizar a NLLC, realizando as publicações nos sítios 
eletrônicos com base nos mandamentos da Lei de Acesso à Informação e as 
excepcionalidades previstas do art. 176. A Lei nº 14.133/2021 confere aos entes 
federativos a possibilidade de instituírem sítio eletrônico oficial para as publicações, de 
forma complementar, conforme dispõe o seu art. 175, eis que, a divulgação no 
Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, como estabelece o inciso I 
do seu art. 174. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios com até 20.000 
habitantes devem fazer as publicações de acordo com o disposto no parágrafo único 
do art. 176.  

III – PROPOSTA 
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Fls. 

Do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do art. 85, § 

1º, da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

1ª QUESTÃO: Deve ser considerado para fins de apuração do limite contido no artigo 

75, I e II da Nova Lei Licitações e Contratos - NLLC, o somatório do que for despendido 

no exercício financeiro por cada unidade gestora com objetos de mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 

Deve o ente administrativo se atentar à relevância da elaboração de um Plano Anual de 

Contratações para que o planejamento se dê de forma integrada, objetivando 

eficiência, economicidade, racionalização administrativa, adequação de demandas, 

compatibilização orçamentária, centralização, padronização, dentre outros. 

2ª QUESTÃO: Mesmo antes do lançamento pelo Governo Federal do Portal Nacional 

de Contratações Públicas, poder-se-ia utilizar a NLCC, realizando as publicações nos 

sítios eletrônicos com base nos mandamentos da LAI (Lei de Acesso à Informação) e 

as excepcionalidades previstas do art. 176 da NLCC. A NLCC confere aos entes 

federativos a possibilidade de instituírem sítio eletrônico oficial para as publicações, de 

forma complementar, conforme dispõe o seu art. 175, eis que, a divulgação no 

Portal Nacional de Contratações Públicas é obrigatória, como estabelece o inciso I 

do seu art. 174. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios com até 20.000 

habitantes devem fazer as publicações de acordo com o disposto no parágrafo único 

do art. 176 da NLCC. 

 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

É a proposta. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, em 24 de 

janeiro de 2022. 

Maurício Oliveira Azevedo 
Conselheiro Substituto – Relator 


