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APRESENTAÇÃO 

O Manual de Fase Preparatória e Dispensa Eletrônica é mais uma iniciativa 

da Procuradoria-Geral do Estado do Pará para orientar a administração pública 

estadual na transição da aplicação da Lei Federal n° 8.666/93 para a Lei Federal 

n° 14.133/21 e tem o objetivo de apresentar os principais documentos da fase 

preparatória das contratações públicas e o edital da dispensa eletrônica de forma 

prática. 

O Manual é dividido em 2 partes, com os seguintes objetivos:  

1. Fornecer um panorama das mudanças mais importantes 

introduzidas pela nova lei de licitações e contratos em 

relação às contratações. 

2. Explicar cada etapa da fase preparatória da contratação 

com linguagem simples e objetiva, disponibilizando a 

minuta-padrão do ato. 

Além de possibilitar a estruturação dos fluxos do processo de compra nos 

órgãos, a ideia é dar segurança aos agentes públicos na utilização dos modelos 

no dia a dia. 

A nova lei de licitações e contratos coloca o planejamento e eficácia nas 

compras públicas como princípios e exige a segregação de funções entre as pes-

soas que participam do processo. O atendimento dessas inovações somente será 

possível com o treinamento das equipes e a utilização correta das minutas-pa-

drão constantes neste manual. 

Assim, ao lado da nova lei e de sua regulamentação em nível estadual, 

recomenda-se que este Manual sirva de guia para os servidores que trabalham 

nas unidades jurídicas, controle interno, diretorias administrativas, de planeja-

mento e pela alta administração de cada órgão e entidade da administração 

pública estadual. 
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