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DECRETO N° 226/2022,
DE 31 DE MAIO DE 2022.

REGULAMENTA A LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021,
DISPOE SOBRE LICITAQOES E CONTRATOS

QUE

ADMINISTRATIVOS, NO MUNICIPIO DE MACAJUBA, ESTADO
DA BAHIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAJUBA, Estado da Bahia, no uso de uma das
atribui?6es que Ihe sao conferidas por lei,

DECRETA:

CAPITULO I
DISPOSIQOES GERAIS
Art. 1° Este Decreto regulamenta a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispoe
sobreLicitagoes e Contratos Administrativos, no ambito do Municipio de Macajuba,
Estado da Bahia.

Art. 2° O disposto neste Decreto abrange todos os orgaos da administragao direta do
Municipio de Macajuba/BA, autarquias, fundagoes, fundos especiais e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio.

Paragrafo unico: Nao sao abrangidas por este Decreto as licitagoes das empresas
estatais municipais e suas subsidiarias, regidas pela Lei n° 13.303, de 30 de junho de
2016.
Art. 3° Na aplicagao deste Decreto, serao observados os principios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiencia, do interesse publibo,
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da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparencia, da
eficacia, da segregagao de fungoes, da motivagao, da vinculagao ao edital, do
julgamento objetivo, da seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional
sustentavel, assim como as disposigoes do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro
de 1942 (Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro).
CAPITULO II

DO S AG ENTES Q UE ATUAM NO PRO CESSO DE CO NTRATAQ AO
Art. 4° Ao Agente de Contratagao, ou, conforme o caso

a Comissao de

Contratagao, incumbe a condugao da fase externa do processo licitatorio, incluindo
o recebimento e o julgamento das propostas, a negociagao de condigoes mais
vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I.

conduzir a sessao publica;
receber,

examinar e decidir as

impugnagoes e

os

pedidos

de

esclarecimentos ao edital e aos anexos, alem de poder requisitar
subsidies formais aos responsaveis pela elaboragao desses documentos;
III.

verificar a conformidade da

proposta em

relagao aos

requisites

estabelecidos no edital;
IV.

coordenar a sessao publica e o envio de lances, quando for o caso;

V.

verificar e julgar as condigoes de habilitagao;

VI.

sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos de habilitagao e sua validade juridica;

VII.

receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade
competente quando mantiver sua decisao;

VIII.

indicar o vencedor do certame;

IX.

adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;

X.

conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI.

encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente ey .
proper a sua homologagao.
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§ 1° A Comissao de Contratagao conduzira o Dialogo Competitivo, cabendo-lhe, no
que couber, as atribuigoes listadas acima, sem prejuizo de outras tarefas inerentes a
essa modalidade.
§ 2° Cabera ao Agente de Contratagao ou a Comissao de Contratagao, alem dos
procedimentos auxiliares a que se refere a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a
instrugao dos processes de contratagao direta nos termos do art. 72 da citada Lei.
§ 3° O Agente de Contratagao e a Comissao de Contratagao contarao, sempre que
considerarem necessario, com o suporte dos orgaos de assessoramento juridico e de
controle interne para o desempenho das fungoes listadas acima.
§ 4° 0 Agente de Contratagao e a Comissao de Contratagao contarao com auxilio
permanente de Equipe de Apoio formada por, no mmimo, 3 (tres) membros, dentre
servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissao da Prefeitura ou cedidos de
outros orgaos ou entidades.
§ 5° Em licitagao na modalidade Pregao, o Agente de Contratagao responsavel pela
condugao do certame sera designado Pregoeiro.

Art. 5° Na designagao de agente publico para atuar como Fiscal ou Gestor de
contratos de que trata a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a autoridade municipal
observara o seguinte:
l

a designagao de agentes publicos deve considerar a sua formagao
academica ou tecnica, ou seu conhecimento em relagao ao objeto contratado;

I

a segregagao entre as fungoes, vedada a designagao do mesmo agente
publico paraatuagao simultanea naquelas mais suscetiveis a riscos durante o
processo de contratagao; e

1

previamente a designagao, verificar-se-a o comprometimento concomitante
do agente com outros servigos, alem do quantitative de contratos sob sua
responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalizagao contratual.

CAPITULO III
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DO PLANO DE CO NTRATAQ O ES AN U AL
Art. 6° O Municipio de Macajuba podera elaborar Plano de Contratagoes Anual, com
o objetivo de racionalizar as contratagoes dos orgaos e entidades sob sua
competencia, garantir o alinhamento com o seu planejamento estrategico e subsidiar
a elaboragao das respectivas leis orgamentarias.
Paragrafo unico. Na elaboragao do Plano de Contratagoes Anual do Municipio,
observar-se-a como parametro normative, no que couber, o disposto na Instrugao
Normativa n° 1, de 10 de Janeiro de 2019, da Secretaria de Gestao do Ministerio da
Economia.

CAPITULO IV
DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Art. 7° Em ambito municipal, a obrigagao de elaborar Estudo Tecnico Preliminar
aplica-sea aquisigao de bens e a contratagao de servigos e obras, inclusive locagao
e contratagoes de solugoes de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - TIC,
ressalvado o disposto no art. 8° desta Lei.
Art. 8° Em ambito municipal, a elaboragao do Estudo Tecnico Preliminar sera opcional
nos seguintes casos:

l

- contratagao de obras, servigos, compras e locagoes, cujos valores se
enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, independentemente da forma de contratagao;

II - dispensas de licitagao previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021;
ill - contratagao de remanescente nos termos dos §§ 2° a 7° do art. 90 da Lei n°
14.133, de1°de abril de 2021;
IV - quaisquer alteragoes contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou
Apostilamento, inclusive acrescimos quantitativos e prorrogagoes contratuai
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relatives a servigos continuos.
CAPITULO V
DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAQAO DE COMPRAS

Art. 9° O Municipio elaborara catalogo eletronico de padronizagao de compras,
servigos eobras, o qual podera ser utilizado em licitagoes cujo criterio de julgamento
seja o de menorprego ou o de maior desconto e contera toda a documentagao e os
procedimentos proprios da fase interna de licitagoes, assim como as especificagoes
dos respectivos objetos.
Paragrafo unico. Enquanto nao for elaborado o catalogo eletronico a que se refere o
caput, podera ser adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei n° 14.133/2021, os
catalogos do PoderExecutivo federal.
Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Municipio
deverao ser de qualidade comum, nao superior a necessaria para cumprir as
finalidades as quais se destinam, vedada a aquisigao de artigos de luxo.

§ 1° Na especificagao de itens de consumo, a Administragao buscara a escolha do
produto que, atendendo de forma satisfatoria a demanda a que se propoe, apresente
o melhor prego.
§ 2° Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de
qualidade e prego, superior ao necessario para a execugao do objeto e satisfagao
das necessidades da Administragao municipal.
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CAPITULO VI
DA PESQUISA DE PREgOS
Art. 11. No procedimento de pesquisa de prepos realizado em ambito municipal, os
parametros previstos no § 1° do art. 23 da Lei n° 14.133/2021, sao autoaplicaveis, no
que couber.
Art. 12. Adotar-se-a, para a obtengao do prego estimado, calculo que incida sobre
um conjunto de tres ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos parametros de que
trata o § 1° do art. 23 da Lei n° 14.133/ 2021, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes eos excessivamente elevados.
§ 1° A partir dos pregos obtidos a partir dos parametros de que trata o § 1° do art. 23
da Lein0 14.133/2021, o valor estimado podera ser, a criterio da Administragao, a media,
a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, podendo ainda
ser utilizados outros criterios ou metodos, desde que devidamente justificados nos
autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.
§ 2° Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando
houver grande variagao entre os valores apresentados.
§ 3° A desconsideragao dos valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente
elevados, sera acompanhada da devida motivagao.
§ 4° Excepcionalmente, sera admitida a determinagao de prego estimado com base em
menos de tres pregos, desde que devidamente justificada nos autos.

Art. 13. Na pesquisa de prego relativa as contratagoes de prestagao de servigos com
dedicagao de mao de obra exclusiva, observar-se-a como parametro normative, no
que couber, o disposto na Instrugao Normative n° 5, de 26 de maio de 2017, da
Secretaria de Gestao do Ministerio da Economia.
Art. 14. Na elaboragao do orgamento de referencia de obras e servigos de engenharia a
serem realizadas em ambito municipal, quando se tratar de recursos proprios,
observar-se-a como parametro normative, no que couber, o disposto no Decreto
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Federal n° 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de
junho de 2020.
CAPl'TULO VII
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Art. 15. Nas contratagoes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o edital
devera prever a obrigatoriedade de implantagao de programa de integridade pelo
licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragao do contrato,
adotando-se como parametro normative para a elaboragao do programa e sua
implementagao, no que couber, o disposto no Capitulo IV do Decreto Federal n°
8.420, die 18 de

de 2015.

Paragrafo unico. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o inicio
da implantagao de programa de integridade, o contrato sera rescindido pela
Administragao, sem prejuizo da aplicagao de sangoes administrativas em fungao de
inadimplemento de obrigagao contratual, observado o contraditorio e ampla defesa.

CAPITULO VIII
DAS POLITICAS PUBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAQAO

Art. 16. Nas licitagoes para obras, servigos de engenharia ou para a contratagao de
servigos terceirizados em regime de dedicagao exclusiva de mao de obra, o edital
podera, a criterio da autoridade que o expedir, exigir que ate 5% da mao de obra
responsavel pela execugao do objeto da contratagao seja constituido por mulheres
vitimas de violencia domestica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional,
permitida a exigencia cumulativa no mesmo instrument© convocatorio.
Art. 17. Nas licitagoes municipais, nao se prevera a margem de preferencia referida
no art. 26 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
CAPl'TULO IX
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DO LEILAO
Art. 18. Nas licitaipoes realizadas na modalidade Leilao, serao observados os
seguintes procedimentos operacionais:
I

- realizagao de avaliagao previa dos bens a serem leiloados, que devera ser
feita com base nos seus pregos de mercado, a partir da qual serao fixados os
valores minimos para arrematagao.

II - designagao de um Agente de Contratagao para atuar como leiioeiro, o qual
contara com o auxilio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5° do art. 4°
deste regulamento, ou, alternativamente, contratagao de um leiioeiro oficial
para conduzir o certame.
ill - elaboragao do edital de abertura da licitagao contendo informagoes sobre
descrigao dos bens, seus valores minimos, local e prazo para visitagao, forma
e prazo para pagamento dos bens arrematados, condigao para participagao,
dentre outros.
IV - realizagao da sessao publica em que serao recebidos os lances e, ao final,
declarados os vencedores dos lotes licitados.
§ 1° O edital nao devera exigir a comprovagao de requisites de habilitagao por parte
dos licitantes.
§ 2° A sessao publica podera ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma
que assegure a integridade dos dados e informagoes e a confiabilidade dos atos nela
praticados.

CAPITULO X
DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO
Art. 19. Desde que objetivamente mensuraveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do
objeto licitado, poderao ser considerados para a definigao do menor dispendio para a
Administragao Publica Municipal.
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§ 1° A modelagem de contratagao mais vantajosa para a Administragao Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de
planejamento da contratagao, a partir da elaboragao do Estudo Tecnico Preliminar e
do Termo de Referenda.
§ 2° Na estimativa de despesas de manutengao, utilizagao, reposigao, depreciagao e
impacto ambiental, poderao ser utilizados parametros diversos, tais como historicos
de contratos anteriores, series estatisticas disponiveis, informagoes constantes de
publicagoes

especiaiizadas,

metodos

de

calculo

usualmente

aceitos

ou

eventualmente previstos em legislagao, trabalhos tecnicos e academicos, dentre
outros.

CAPITULO XI
DO JULGAMENTO FOR TECNICA E PREgO

Art. 20. Para o julgamento por tecnica e prego, o desempenho preterito na execugao
de contratos com a Administragao Publica devera ser considerado na pontuagao
tecnica.
Paragrafo unico. Em ambito municipal, considera-se autoaplicavel o disposto nos §§
3° e 4° do art. 88 da Lei n° 14.133/2021, cabendo ao edital da licitagao detalhar a
forma de calculo da pontuagao tecnica.

CAPITULO XII
DA CONTRATAgAO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 21. O processo de gestao estrategica das contratagoes de software de uso
disseminado no Municipio deve ter em conta aspectos como adaptabilidade,
reputagao, suporte, confianga, a usabilidade e considerar ainda a relagao custobeneffcio, devendo a contratagao de licengas ser alinhada as reais necessidades do(
Municipio com vistas a evitar gastos comprodutos nao utilizados.
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Paragrafo unico. Em ambito municipal, a programagao estrategica de contratagoes
de software de uso disseminado no Municipio deve observar, no que couber, o
disposto no Capitulo II da Instrugao Normativa n° 01, de 04 de abril de 2019, da
Secretaria de Governo Digital do Ministerio da Economia, bem como, no que couber,
a redagao atual da Portaria n° 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo
Digital do Ministerio da Economia.
CAPITULO XIII
DOS CRITERIOS DE DESEMPATE
Art. 22. Como criterio de desempate previsto no art. 60, III, da Lei n° 14.133/2021,
para efeito de comprovagao de desenvolvimento, pelo licitante, de agoes de
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderao ser
consideradas no edital de licitagao, desde que comprovadamente implementadas,
politicas internas tais como programas de lideranga para mulheres, projetos para
diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das
empresas, inclusive agoes educativas, distribuigao equanime de generos por niveis
hierarquicos, dentre outras.

CAPITULO XIV
DA NEGOCIAQAO DE PREQOS MAIS VANTAJOSOS
Art. 23. Na negociagao de pregos mais vantajosos para a administragao, o Agente
de Contratagao ou a Comissao de Contratagao podera oferecer contraproposta.

CAPITULO XV
DA HABILITAQAO
Art. 24. Para efeito de verificagao dos documentos de habilitagao, sera permitida,
desde que prevista em edital, a sua realizagao por processo eletronico de comunicagao
a distancia, ainda que se trate de licitagao realizada presencialmente nos termos do §
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5° do art. 17 da Lei n° 14.133/2021, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
Paragrafo unico. Se o envio da documentagao ocorrer a partir de sistema
informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificagao e senha do
interessado, presume-se a
devida seguranga quanto a autenticidade e autoria, sendo desnecessario o envio de
documentos assinados digitalmente com padrao ICP-Brasil.
Art. 25. Para efeito de verificagao da qualificagao tecnica, quando nao se tratar de
contratagao de obras e servigos de engenharia, os atestados de capacidade tecnicoprofissional e tecnico-operacional poderao ser substituidos por outra prova de que o
profissional ou a empresa possui conhecimento tecnico e experiencia pratica na
execugao de servigo de caracteristicas semelhantes, tais como, por exemplo, termo
de contrato ou notas fiscais abrangendo a execugao de objeto compativel com o
licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratagao ou a Comissao de
Contratagao realize diligencia para confirmar tais informagoes.
Art. 26. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade tecnica de profissionais
que, comprovadamente, tenham dado causa a aplicagao das sangoes previstas nos
incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, em decorrencia de
orientagao proposta, de prescrigao tecnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

CAPITULO XVI
PARTICIPAgAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
Art. 27. Para efeito de participagao de empresas estrangeiras nas licitagoes
municipais, observar-se-a como parametro normative, no que couber e quando
previsto em edital, o disposto na Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018,
da Secretaria de Gestao do Ministerio da Economia.
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CAPITULO XVII
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREQOS
Art. 28. Em ambito municipal, e permitida a adogao do sistema de registro de pregos
para contratagao de bens e servigos comuns, inclusive de engenharia, sendo
vedada a adogao do sistema de registro de pregos para contratagao de obras de
engenharia, bem como nas hipoteses de dispensa e inexigibilidade de licitagao.
Art. 29. As licitagoes municipais processadas pelo sistema de registro de pregos
poderao ser adotadas nas modalidades de licitagao Pregao ou Concorrencia.
§ 1° Em ambito municipal, na licitagao para registro de pregos, nao sera admitida a
cotagao de quantitative inferior ao maximo previsto no edital, sob pena de
desclassificagao.
§ 2° O edital devera informar o quantitative mmimo previsto para cada contrato
oriundo da ata de registro de pregos, com vistas a reduzir o grau de incerteza do
licitante na elaboragao da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao
fornecedor direito subjetivo a contratagao.
Art. 30. Nos casos de licitagao para registro de pregos, o orgao ou entidade
promotora da licitagao devera, na fase de planejamento da contratagao, divulgar
aviso de intengao de registro de pregos - IRP, concedendo o prazo minimo de 8
(oito) dias uteis para que outrosorgaos ou entidades registrem eventual interesse em
participar do process© licitatorio.
§ 1° O procedimento previsto no caput podera ser dispensado mediante justificativa.
§ 2° Cabe ao orgao ou entidade promotora da licitagao analisar o pedido de
participagao e decidir, motivadamente, se aceitara ou recusara o pedido de
participagao.
§ 3° Na hipotese de inclusao, na licitagao, dos quantitativos indicados pelos
participantes na fase da IRP, o edital devera ser ajustado de acordo com o
quantitative total a ser licitado.
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Art. 31. A ata de registro de pregos tera prazo de validade de ate 1 (um) ano,
podendo ser prorrogado por igual penodo desde que comprovada a vantajosidade
dos pregos registrados.
Art. 32. A ata de registro de pregos nao sera objeto de reajuste, repactuagao,
revisao, ou supressao ou acrescimo quantitative ou qualitativo, sem prejuizo da
incidencia desses institutes aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei n°
14.133/2021.
Art. 33. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
i

- descumprir as condigoes da ata de registro de pregos;

II - nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel;
ill - nao aceitar reduzir o prego de contrato decorrente da ata, na hipotese deste se
tornar superior aqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer as sangoes previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei
n° 14.133/2021.
Paragrafo unico. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos incisos I,
II e IV do caput sera formalizado por despacho fundamentado.
Art. 34. O cancelamento do registro de pregos tambem podera ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razao de interesse publico; ou
II - a pedido do fornecedor.

CAPITULO XVIII
DO CREDENCIAMENTO
Art. 35. O credenciamento podera ser utilizado quando a administragao pretender
formar uma rede de prestadores de servigos, pessoas fisicas ou juridicas, e houver

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA
Pra$a Dr. Castro Cincura, 225, Centro, Macajuba - Ba
(74) 3259-2126

Certificação Digital: I08RLU9C-YIPMI0JR-KOY7LCSL-VCXPKHEU
Versão eletrônica disponível em: http://macajuba.ba.gov.br

Edição 2.019 | Ano 15
31 de maio de 2022
Página 16

<v

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA

PHEFCITURA MUNICIPAL 06

MACAJUBA

CNPJ: 13.810.841/0001-06

Gouernomdo pcifci 1b£/os!

inviabilidade decompetigao em virtude da possibilidade da contratagao de qualquer
uma das empresas credenciadas.
§ 1° O credenciamento sera divulgado por meio de edital de chamamento publico, que
devera conter as condigoes gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado
em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisites definidos no
referido documento.
§ 2° A administragao fixara o prego a ser pago ao credenciado, bem como as
respectivas condigoes de reajustamento.
§ 3° A escolha do credenciado podera ser feita por terceiros sempre que este for o
beneficiario direto do servigo.
§ 4° Quando a escolha do prestador for feita pela administragao, o instrument
convocatorio devera fixar a maneira pela qual sera feita a distribuigao dos servigos,
desde que tais criterios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.
§ 5° O prazo rmnimo para recebimento de documentagao dos interessados nao
podera ser inferior a 30 (trinta) dias.
§ 6° O prazo para credenciamento devera ser reaberto, no mmimo, uma vez a cada 12
(doze) meses, para ingresso de novos interessados.

CAPITULO XIX
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAQAO DE INTERESSE
Art. 36. Adotar-se-a, em ambito municipal, o Procedimento de Manifestagao de
Interesse observando-se, como parametro normative, no que couber, o disposto no
Decreto Federal n° 8.428, de 02 de abril de 2015.

CAPITULO XX
DO REG ISTRO C ADASTRAL
Art. 37. Enquanto nao for efetivamente implementado o Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de
2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Municipio sera regido
pelas normas municipals ja existentes ou por outras aplicaveis de forma subsidiaria.
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Paragrafo unico. Em nenhuma hipotese as licitagoes realizadas pelo Municipio serao
restritas a fomecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput
deste artigo, exceto se o cadastramento for condigao indispensavel para autenticagao
na plataforma utilizada para realizagao do certame ou procedimento de contratagao
direta.
CAPITULO XXI
DO CONTRATO NA FORMA ELETRONICA
Art. 38. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Municipio e os particulars
poderao adotar a forma eletronica.
Paragrafo unico. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informagoes, as
assinaturas eletronicas apostas no contrato deverao ser classificadas como
qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos
do art. 4°, inc. Ill, da Lei n° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

CAPITULO XXII
DA SUBCONTRATAQAO
Art. 39. A possibilidade de subcontratagao, se for o caso, deve ser expressamente
prevista no edital ou no instrumento de contratagao direta, ou alternativamente no
contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual
maximo permitido parasubcontratagao.
§ 1° E vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza tecnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na
gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, ate o terceiro grau, devendo essa proibigao cons% *
expressamente do edital de licitagao.
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§ 2° E vedada clausula que permita a subcontratagao da parcela principal do objeto,
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisite de habilitagao
tecnico-operacional, foi exigida apresentagao de atestados com o objetivo de
comprovar a execugao de servigo, pela licitante ou contratada, com caracten'sticas
semelhantes.
§ 3° No caso de fornecimento de bens, a indicagao de produtos que nao sejam de
fabricagao propria nao deve ser considerada subcontratagao.
CAPITULO XXIII
DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Art. 40. O objeto do contrato sera recebido:
I

- em se tratando de obras e servigos:

II - provisoriamente, em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado de termino da execugao;
in - definitivamente, apos prazo de observagao ou vistoria, que nao podera ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados e previstos noato convocatorio ou no contrato.
IV - em se tratando de compras:
v - provisoriamente, em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;
VI - definitivamente, para efeito de verificagao da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagao, em ate 30 (trinta) dias da comunicagao
escrita do contratado.
§ 1° O edital ou o instrumento de contratagao direta, ou alternativamente o contrato
ou instrumento equivalente, podera prever apenas o recebimento definitive, podendo
ser dispensado o recebimento provisorio de generos pereciveis e alimentagao
preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratagoes que nao apresentem
riscos consideraveis a Administragao.
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§ 2° Para os fins do paragrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor
aqueles enquadraveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.
CAPITULO XXIV
DAS SANQOES
Art. 41. Observados o contraditorio e a ampla defesa, todas as sangoes previstas no
art. 156 da Lei n° 14.133/2021, serao aplicadas pelo secretario municipal da pasta
interessada, ou pela autoridade maxima da respectiva entidade, quando se tratar de
autarquia ou fundagao.

CAPITULO XXV
DO CO NTRO LE DAS C O NTR ATAgO ES
Art. 42. A Controladoria do Municipio regulamentara, por ato proprio, o disposto no
art. 169 da Lei n° 14.133/2021, inclusive quanto a responsabilidade da alta
administragao para implementar processes e estruturas, inclusive de gestao de
riscos e controles internes, para avaliar, direcionar e monitorar os processes
licitatorios e os respectivos contratos, com o intuito de alcangar os objetivos dos
procedimentos de contratagao, promover urn ambiente integro e confiavel, assegurar
o alinhamento das contratagoes ao planejamento estrategico e as leis orgamentarias
e promover eficiencia, efetividade e eficacia em suas contratagoes.

CAPITULO XXVI
DAS CONTRATAQOES POR DISPENSA DE LICITAgAO

Art. 43. A Administragao Publica, Direta e Indireta, do Municipio de Macajuba,
quando contratar diretamente por Dispensa de Licitagao em Razao do Valor, devera
observar as regras do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993 ou a previsao do art. 75,
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incisos I e II, da Lei Federal n° 14.133/2021, aplicando-se, neste case, todos os
demais dispositivos pertinentes da referida Lei para este fim.
CAPITULO XXVII
DAS DISPOSIQOES FINAIS
Art. 44. Em ambito municipal, enquanto nao for efetivamente implementado o Portal
Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei n°
14.133/2021:
I

- publicagao em diario oficial das informagoes que a Lei n° 14.133/2021 exige
que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagao de
extrato;

II - Disponibilizagao da versao fisica dos documentos em suas repartigoes,
vedada a cobranga de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de
edital ou de copia de documento, que nao podera ser superior ao custo de
sua reprodugao grafica;
III - nao havera prejuizo a realizagao de licitagoes ou procedimentos de
contratagao direta ante a ausencia das informagoes previstas nos §§ 2° e 3°
do art. 174 da Lei n° 14.133/2021

eis que o Municipio adotara as

funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que
couber, nos termos deste Decreto;
IV - as contratagoes eletronicas poderao ser realizadas por meio de sistema
eletronico integrado a plataforma de operacionalizagao das modalidades de
transferencias voluntaries do Governo Federal, nos termos do art. 5°, §2°, do
Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
V - nas licitagoes eletronicas realizadas pelo Municipio, caso opte por realizar
procedimento regido pela Lei n° 14.133/2021, e por adotar o modo de disputa
aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administragao podera, desde ja,
utilizar-se de sistema atualmente dispomvel, inclusive o Comprasnet ou
demais plataformas publicas ou privadas, sem prejuizo da utilizagao de
sistema proprio.
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Paragrafo unico. O disposto nos incisos I e II acima ocorrera sem prejuizo da
respectiva divulgagao em sitio eletronico oficial, sempre que previsto na Lei n°
14.133/2021.
Art.

45.

A

Secretaria

Municipal

de Administragao

podera

editar

normas

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informagoes adicionais em
meio eletronico, inclusive modelos de artefatos necessarios a contratagao.
Art. 46. Nas referencias a utilizagao de atos normativos federais como parametro
normative municipal, considerar-se-a a redagao em vigor na data de publicagao
deste Decreto.
Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando as
disposigoes em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Macajuba, ei i-^Z. de jGfB... de 2022.

LUCIAN

DE SOUSA
reMto Municipal
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PORTARIA N° 169/2022,
DE 31 DE MAIO DE 2022.
DISPOE SOBRE A DESIGNAQAO DE AGENTES
PARA CONDUgAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DE
CONTRATAgAO DIRETA NO AMBITO DOS ORGAOS E
ENTIDADES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAJUBA/BA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACAJUBA, Estado da Bahia, no uso das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Lei Organica Municipal, e demais normas
pertinentes, e;

CONSIDERANDO a edigao da Lei Federal n° 14.133/2021, de 01/04/2021, e do
Decreto Municipal n° 226/2022, que regulamenta a referida norma federal, sobre as
licitagoes e contratos no ambito do Municipio de Macajuba/BA;

CONSIDERANDO o quanto disposto no artigo 176 da Lei Federal n° 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1°. Ficam designados os agentes publicos responsaveis pela condugao de
processes de licitagao e contratagao direta no ambito dos orgaos e entidades
vinculados ao Municipio de Macajuba/BA, conforme indicado na presente Portaria.
§ 1°. Os processes licitatorios serao conduzidos de acordo com o Decreto Municipal
n° 226/2022, de 31/05/2022, pelos seguintes agentes publicos:

I. AGENTE DE CONTRATAgAO - ORLEI MACEDO DA SILVA, matricula 1882;
II. EQUIPE DE APOIO
a) ROGERIO JESUS DE OLIVEIRA, matricula 1758 - membro titular;
b) PATRICIA MACEDO DE SOUZA, matricula 1766 - membro titular
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c) MURILO CERQUEIRA DE SOUZA
§ 2°.

matricula 6 - membro suplente.

Nos processos de contratagao direta,

abrangendo as dispensas e

inexigibilidades de licitagao, os agentes publicos indicados nos incisos do § 1° deste
artigo constituirao, sob a presidencia do primeiro, Comissao de Contratagao
encarregada da condugao de todas as suas fases.
Art. 2°. As disposigoes desta Portaria se aplicam aos processos licitatorios e de
contratagao direta amparados pela Lei Federal n° 14.133/2021, de 01/04/2021,
observado o quanto disposto no Decreto Municipal n° 226/2022, de 31/05/2022.

Art. 3°. Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposigoes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macajuba/BA, em 31 de maio de 2022.

LUCIAN

E SOUSA
refertb Municipal
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