
 
                                                                  

Comitê Gestor da Rede Nacional de  
Contratações Públicas 

 
 

 
 
 

Brasília, 21 de março de 2022. 
 
 
Prezados(as), 
 
 

Considerando que a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos) instituiu como mecanismo central de transparência o 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

 
 
Considerando que, nos termos do §1º do art. 174 da Lei nº 

14.133/2021, compete ao Comitê Gestor da Rede Nacional de 
Contratações Públicas (CGRNCP) a gestão do PNCP; 

 
 
Considerando a importância do diálogo e participação 

colaborativa de todos os órgãos e entidades públicas responsáveis pela 
aplicação da Lei nº 14.133/2021 para o desenvolvimento e melhoria das 
funcionalidades do PNCP; 

 
 
Considerando o protagonismo dos órgãos do Poder Legislativo, 

notadamente os Tribunais de Contas, no sistema constitucional de 
fiscalização da gestão pública e de aplicação de recursos públicos;  

 
 
Informamos que, no dia 11 de maio de 2022, às 10h00, será 

realizada a reunião "Elo Legislativo", de forma virtual através da 
plataforma Microsoft Teams, oportunidade na qual aos órgãos do 
Poder Legislativo federal, estadual e municipal, incluindo os respectivos 
Tribunais de Contas, serão apresentados, dentre outros, o seguintes 
assuntos: funcionalidades da atual versão do PNCP; procedimentos de 
integração com o Portal; projeção das ações futuras de 
desenvolvimento do PNCP, além de ser franqueado espaço para 
formulação de dúvidas e apresentação de sugestões. 
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Aproveitamos o ensejo do convite para conclamar aos órgãos 

integrantes do Poder Legislativo e Tribunais de Contas que antecipem 
eventuais dúvidas ou contribuições de conteúdo a serem 
contempladas no “Elo Legislativo” encaminhando-as aos seguintes e-
mails: victorja@senado.leg.br e gelias@tce.mg.gov.br. 

 
 
Nesse sentido, solicitamos que sejam envidados os esforços 

necessários para que as equipes e servidores das áreas de fiscalização, 
de contratações e de tecnologia da informação participem do evento 
cujo link disponibilizamos a seguir: http://shorturl.at/rFH48 

 
 
Certos de contar com seu apoio, agradecemos antecipadamente. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM 
Membro titular do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações 

Representante do Poder Legislativo, conforme designação em Portaria ME nº 
15.496/2021 

 
 

GUSTAVO TERRA ELIAS 
Membro suplente do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações 

Representante do Poder Legislativo, conforme designação em Portaria ME nº 
15.496/2021 
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