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PORTARIA PRES. CRCPA DE Nº 15, DE 17 DE MARÇO DE 2023. 
 

Atende às Recomendações da Portaria SEGES/MGI 
Nº 720 que trata sobre o regime de transição de que 
trata o art. 191 da Lei º 14.133, de 1º de abril de 2021, 
no âmbito da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 

   Considerando que foi publicado a Portaria SEGES/MGI Nº 720, de 15 de março de 2023, que 
fixa o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; 

                         Considerando que no Art. 2º os processos licitatórios e contratações autuados e que forem 
instruídos até o dia 31 de março de 2023, com a opção  expressa nos fundamentos das Leis nº 8.666/93, nº 
10.520/2002 e dos artigos 1º a 47-A da Lei  12.462/2011, inclusive os derivados do sistema de registro de 
preços, serão por elas regidas, desde que as respectivas publicações ocorram até 1º de abril de 2024; 

                         Considerando que os contratos ou instrumentos equivalentes e as atas de registro de preços 
firmados em decorrência da aplicação do disposto no caput persistirão regidos pela norma que fundamentou 
a respectiva contratação, ao longo de suas vigências; 

                          Considerando que no seu Art. 3º o disposto no art 2º se aplica às publicações de avisos ou atos 
e/ou ratificação de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Atender às recomendações da Portaria SEGES/MGI Nº 720 e do Tribunal de Contas da 
União nos processos abaixo descritos que serão regidos pela Lei nº 8.666/93: 
 
   - Processo para Aquisição de Equipamentos de Informática e Software; 
   - Processo para Aquisição de 01 (um) Veículo automotor; 
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   - Processo de Locação de Veículos para uso no Interior do Estado; 
    - Processo de Contratação de Mão de Obra de Serviço Terceirizado, com Dedicação de mão 
de obra Exclusiva - Call Center;    

  - Processo de aquisição de  Nobreak e HD para o servidor do CRCPA; 

   - Processo de locação de espaço para o Dia do Profissional da Contabilidade e  

   - Processo de Aquisição de Aparelhos Telefônicos. 

 

Art. 2° - Dê-se Ciência, Registre-se e Cumpra-se. 

 
    

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 


