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LEI nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

  

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Título I - Disposições preliminares 

Capítulo I - Do âmbito de aplicação desta lei 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 

Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: 

I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e 

do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no 

desempenho de função administrativa; 

II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela Administração Pública. 

§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades 

de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei. 

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas 

sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos 

estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por 

ministro de Estado. 

§ 3º Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de 

empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou 

de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas: 

I - condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo 

Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República; 

II - condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e 

procedimentos das agências ou dos organismos, desde que: 

a) sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação; 

b) não conflitem com os princípios constitucionais em vigor; 

c) sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e 

tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do 

financiamento previamente à celebração do referido contrato; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
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d) (VETADO)1. 

§ 4º A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do 

empréstimo de que trata o § 3º deste artigo deverá fazer referência às condições 

contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. 

§ 5º As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas 

internacionais do País, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa 

atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do 

Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do art. 37 

da Constituição Federal. 

Art. 2º Esta Lei aplica-se a: 

I - alienação e concessão de direito real de uso de bens; 

II - compra, inclusive por encomenda; 

III - locação; 

IV - concessão e permissão de uso de bens públicos; 

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; 

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia; 

VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação. 

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei: 

I - contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou 

externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro 

e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos; 

II - contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. 

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as 

disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: 

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços 

em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; 

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações 

cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica 

limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-

calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com 

a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, 

devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse 

 
1 Redação vetada: d) sejam objeto de despacho motivado pela autoridade superior da 

administração do financiamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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limite na licitação. 

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 

1º e 2º deste artigo. 

 

Capítulo II - Dos princípios 

 

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do 

interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, 

da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da 

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 

economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 

disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro). 

 

Capítulo III - Das definições 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração 

Pública; 

II - entidade: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 

III - Administração Pública: administração direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as 

fundações por ele instituídas ou mantidas; 

IV - Administração: órgão ou entidade por meio do qual a Administração 

Pública atua; 

V - agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da 

Administração Pública; 

VI - autoridade: agente público dotado de poder de decisão; 

VII - contratante: pessoa jurídica integrante da Administração Pública 

responsável pela contratação; 

VIII - contratado: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas 

jurídicas, signatária de contrato com a Administração; 

IX - licitante: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, 

que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-

lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
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que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta; 

X - compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só 

vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de 

até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento; 

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 

determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração; 

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 

profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente 

por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo 

que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 

características originais de bem imóvel; 

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado; 

XIV - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade 

ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste 

artigo, exigida justificativa prévia do contratante; 

XV - serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras 

realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade 

administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; 

XVI - serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, 

que: 

a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do 

contratante para a prestação dos serviços; 

b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais 

disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos; 

c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à 

distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus 

contratos; 

XVII - serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que 

impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico 

em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que 

justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto; 

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias; 

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas; 
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f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo 

e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na 

definição deste inciso; 

XIX - notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo 

conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu 

trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato; 

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa 

do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público 

envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência 

ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da 

contratação; 

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades 

destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse 

para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere 

o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como 

privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, 

que compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por 

objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e 

qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e 

imóveis, com preservação das características originais dos bens; 

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta 

heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante 

da alínea “a” deste inciso; 

XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor 

estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); 

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de 

bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: 

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 

contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos 

técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses 

estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; 

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida 

do objeto; 
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d) requisitos da contratação; 

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 

contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 

encerramento; 

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto 

será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 

g) critérios de medição e de pagamento; 

h) forma e critérios de seleção do fornecedor; 

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com 

os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos 

cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; 

j) adequação orçamentária; 

XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à 

elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de 

demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do 

empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao 

nível de serviço desejado; 

b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade; 

c) prazo de entrega; 

d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível; 

e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na 

utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade; 

f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia; 

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção proposta; 

h) levantamento topográfico e cadastral; 

i) pareceres de sondagem; 

j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 

mínimos para a contratação; 

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o 

complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica 

e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução, devendo conter os seguintes elementos: 
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a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios 

geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais 

dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das 

obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à 

qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a 

assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança 

executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os 

riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos 

construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a 

obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório 

exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e 

VII do caput do art. 46 desta Lei; 

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes 

à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no 

projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a 

serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com 

as normas técnicas pertinentes; 

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de 

responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 

eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato 

que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de 

eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência; 

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do 

objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em 

soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções 

previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico; 

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do 
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objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem 

em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de 

aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto 

básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e 

serviços de engenharia; 

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra 

ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou 

do serviço por preço certo e total; 

XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua 

integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua 

entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características 

adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos 

técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional; 

XXXI - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços 

de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os 

projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens 

ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; 

XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e 

serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e 

desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, 

fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-

operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 

objeto; 

XXXIV - fornecimento e prestação de serviço associado: regime de 

contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-

se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado; 

XXXV - licitação internacional: licitação processada em território nacional 

na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade 

de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto 

contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território 

estrangeiro; 

XXXVI - serviço nacional: serviço prestado em território nacional, nas 

condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal; 

XXXVII - produto manufaturado nacional: produto manufaturado 

produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou 

com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal; 
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XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens 

e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo 

critério de julgamento poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica 

ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor; 

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de 

bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior 

lance; 

XLI - Pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens 

e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o 

de maior desconto; 

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de 

obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com 

licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de 

desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, 

devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos 

diálogos; 

XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público 

em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou 

fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no 

órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados; 

XLIV - pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à licitação, 

convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, 

total ou parcial, dos interessados ou do objeto; 

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para 

realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades Pregão ou 

concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a 

obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras; 

XLVI - ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, 

com característica de compromisso para futura contratação, no qual são 

registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as 

condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da 

licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas 

apresentadas; 

XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da 
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Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos 

para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele 

decorrente; 

XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da 

Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação 

para registro de preços e integra a ata de registro de preços; 

XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da 

Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação 

para registro de preços e não integra a ata de registro de preços; 

L - comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela 

Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos 

auxiliares; 

LI - catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: 

sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, 

destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela 

Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação; 

LII - sítio eletrônico oficial: sítio da internet, certificado digitalmente por 

autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada 

as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades; 

LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, 

que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo 

de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas 

correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada; 

LIV - seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pelo contratado; 

LV - produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens, insumos, serviços 

e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, 

desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em 

projeto de pesquisa; 

LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor 

expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 

(um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja 

do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada 

por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada; 

LVII - superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da 

Administração, caracterizado, entre outras situações, por: 

a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou 

fornecidas; 

b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte 

em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança; 
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c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que 

causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado; 

d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos 

contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação 

injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou 

reajuste irregular de preços; 

LVIII - reajustamento em sentido estrito2: forma de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de 

correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do 

custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais; 

LIX - repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise 

da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data 

vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, 

e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao 

qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra; 

LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, 

entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, 

dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 

necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 

 

Capítulo IV - Dos agentes públicos 

 

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem 

as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por 

competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções 

essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos3: 

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos 

quadros permanentes da Administração Pública; 

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam 

formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional 

emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados 

habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, 

 
2 Vinculado à data do orçamento estimativo: art. 25, § 7º. Quando não houver 
dedicação exclusiva de mão de obra. 
3 Municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de até 6 anos para cumprimento do art. 

7º (art. 176). 
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colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista e civil4. 

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o 

princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente 

público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a 

reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na 

respectiva contratação. 

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos 

estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração. 

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa 

designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados 

públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar 

decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 

licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento 

do certame até a homologação5. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e 

responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a 

erro pela atuação da equipe. 

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que 

observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação 

poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 

(três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados 

pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido 

tomada a decisão. 

§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de 

apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e 

gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e 

deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto nesta Lei. 

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não 

seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por 

prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para 

assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. 

 
4 Causa de impedimento do exercício das funções no procedimento licitatório 
específico. A conduta é vedada pelos princípios do art. 37 da CFRB/88. 
5 Municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de até 6 anos para cumprimento do caput 

do art. 8º(art. 176). 
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§ 5º Em licitação na modalidade Pregão, o agente responsável pela 

condução do certame será designado pregoeiro. 

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de 

licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do 

processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades 

cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou do domicílio dos licitantes6; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 

pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional; 

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, 

indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa em lei. 

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou 

contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito 

de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria. 

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie 

a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 

profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que 

tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos 

de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de 

orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 

desta Lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua 

 
6 A lei admite uma hipótese nos casos de desempate prevista no inc. I do § 1º do art. 60. Em 

igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas 

no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração 

Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize 
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representação judicial ou extrajudicial. 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando: 

I - (VETADO)7; 

II - provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do 

processo administrativo ou judicial. 

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o 

agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado 

o ato questionado. 

 

Título II - Das licitações 

Capítulo I - Do processo licitatório 

 

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 

mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo 

de vida do objeto; 

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição; 

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 

inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; 

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável 

pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua 

realização e assinatura dos responsáveis; 

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão 

monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei; 

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não 

comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do 

conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a 

invalidação do processo; 

 
7 Redação vetada: I - o responsável pela elaboração do parecer jurídico não pertencer aos 

quadros permanentes da Administração; 
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IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de 

original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal; 

V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver 

dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; 

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 

responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de 

regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar 

as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o 

alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias. 

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste 

artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico 

oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na 

execução dos contratos. 

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou 

jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas 

as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, na forma da lei. 

Parágrafo único. A publicidade será diferida: 

I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta 

Lei. 

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de 

contrato, direta ou indiretamente: 

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento 

de bens a ele relacionados; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 

do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto 

seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, 

quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários; 

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 
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imposta; 

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 

do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista. 

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será 

também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou 

jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 

a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor 

dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 

execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

§ 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico. 

§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de 

obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto 

básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, 

nos demais regimes de execução. 

§ 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e 

programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação 

estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física 

ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que 

seja declarada inidônea nos termos desta Lei. 

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, 

pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as 

seguintes normas: 

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração; 

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos 

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-

financeira, do somatório dos valores de cada consorciado; 

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma 

licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez 

por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual 

para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. 

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios 

compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim 

definidas em lei. 

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I do caput deste artigo. 

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade 

competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número 

de empresas consorciadas. 

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada 

pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova 

empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de 

habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-

financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do 

consórcio no processo licitatório que originou o contrato. 

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão 

participar de licitação quando: 

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar 

nº 130, de 17 de abril de 2009; 

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime 

cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o 

objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas 

enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados 

constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma 

complementar à sua atuação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.HTM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.HTM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12690.htm
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Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 

motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 

referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente 

previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma 

eletrônica8, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, 

devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV 

do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante 

provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da 

proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova 

de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a 

comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou 

no projeto básico. 

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração 

poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes 

pratiquem seus atos em formato eletrônico. 

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que 

refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá 

ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo 

licitatório depois de seu encerramento. 

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização 

independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de: 

I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos; 

II - conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de 

habilitação. 

 

Capítulo II - Da fase preparatória 

 
8 Municípios com menos de 20 mil habitantes poderão utilizar o modelo tradicional 
(não eletrônico), se assim desejarem por 6 anos, contados de 01/04/2021 (art. 176). 
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Seção I - Da instrução do processo licitatório 

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que 

trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as 

leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, 

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo 

técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de 

termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o 

caso; 

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias 

exigidas e ofertadas e das condições de recebimento; 

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para 

sua formação; 

V - a elaboração do edital de licitação; 

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 

obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de 

execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de 

economia de escala; 

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de 

disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, 

para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 

vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto; 

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como 

justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das 

parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de 

qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e 

julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor 

técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de 

empresas em consórcio9; 

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e 

a boa execução contratual; 

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da 

licitação, observado o art. 24 desta Lei. 

 
9 Veja as regras no art. 15 
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§ 1º O estudo técnico preliminar10 a que se refere o inciso I do caput deste 

artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de 

modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e 

conterá os seguintes elementos: 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 

anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o 

planejamento da Administração; 

III - requisitos da contratação; 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 

interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 

escala; 

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a 

contratar; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por 

preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis; 

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de 

empregados para fiscalização e gestão contratual; 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 

recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 

refugos, quando aplicável; 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina. 

 
10 Conceito no art. 6º, inc. XXIII. Veja o § 2º desse artigo. É obrigatório pelo menos as 

informações dos incisos I, IV, VI, VIII e XIII. Quando não contemplar as demais, exige-se 

justificativa. 
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§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos 

previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não 

contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as 

devidas justificativas. 

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras 

e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para 

a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do 

objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, 

dispensada a elaboração de projetos. 

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares 

relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de 

licitações e contratos deverão: 

I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização 

dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços; 

II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, 

admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes 

federativos; 

III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, 

inclusive com recursos de imagem e vídeo; 

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de 

contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas 

do Poder Executivo federal por todos os entes federativos; 

V - promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados 

que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras 

e serviços de engenharia. 

§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo poderá ser 

utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de 

maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da 

fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, 

conforme disposto em regulamento. 

§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata 

o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV 

do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo 

processo licitatório. 

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre 

que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a 

Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - 

BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que 

venham a substituí-la. 

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das 
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estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não 

superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a 

aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em 

regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas 

categorias comum e luxo. 

§ 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação desta 

Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, 

pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o § 1º deste artigo11. 

§ 3º (VETADO)12. 

Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 

8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma 

eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de 

informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do 

edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. 

Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a 

prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos 

os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. 

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o 

contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da 

contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação 

e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida 

pelo ente federativo. 

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação 

eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a 

cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do 

sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. 

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, 

especialmente quanto: 

I - às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação 

econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na 

matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que 

pretenda o restabelecimento; 

II - à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente 

ou impedir a continuidade da execução contratual; 

III - à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no 

 
11 O prazo se encerrará em 28/09/2021. 
12 Redação vetada: § 3º Os valores de referência dos três Poderes nas esferas federal, 

estadual, distrital e municipal não poderão ser superiores aos valores de referência do Poder 

Executivo federal. 
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contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. 

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou 

forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital 

obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e 

o contratado. 

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes 

de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto 

básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na 

matriz de riscos. 

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser 

compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços 

constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, 

observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de 

execução do objeto. 

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com 

base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, 

adotados de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 

ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 

tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a 

data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante 

solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha 

desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 

(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 

engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 
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e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 

tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a 

data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 

ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito 

Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente 

estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido 

por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente 

federativo. 

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando 

não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em 

conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de 

mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros 

contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela 

Administração, ou por outro meio idôneo. 

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 

engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor 

estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido 

ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o 

anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, 

balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a 

utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada 

baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do 

empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou 

contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, 

o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado 

parágrafo. 

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação 

poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 

propostas, e, nesse caso: 
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I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo; 

II - (VETADO)13. 

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de 

julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará 

do edital da licitação. 

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à 

convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da 

licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições 

de pagamento. 

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas 

padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. 

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não 

sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência 

do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, 

conservação e operação do bem, serviço ou obra. 

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de 

referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio 

eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de 

registro ou de identificação para acesso. 

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, 

o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a 

serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu 

descumprimento. 

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela: 

I - obtenção do licenciamento ambiental; 

II - realização da desapropriação autorizada pelo poder público. 

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia 

licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) 

e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da 

economicidade e da eficiência. 

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória 

a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido 

mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de 

 
13 Redação vetada: II - o orçamento será tornado público apenas e imediatamente após a 

fase de julgamento de propostas. 
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mercado dos respectivos insumos. 

§ 8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo 

de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por: 

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante 

previsão de índices específicos ou setoriais; 

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da 

variação dos custos14. 

§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que 

percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da 

contratação seja constituído por: 

I - mulheres vítimas de violência doméstica; 

II - oriundos ou egressos do sistema prisional. 

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de 

preferência para: 

I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas 

técnicas brasileiras; 

II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. 

§ 1º A margem de preferência15 de que trata o caput deste artigo: 

I - será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no 

caso do inciso I do caput deste artigo; 

II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços 

que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo; 

III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de 

Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja 

reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo 

Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. 

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes 

de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme 

regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se refere 

o caput deste artigo poderá ser de até 20% (vinte por cento). 

§ 3º (VETADO)16. 

 
14 Vide art. 6º, inc. LIX. 
15 Depende de regulamentação Federal. Há município catarinense regulamentando 
informando que não irá aplicar margem de preferência. 
16 Redação vetada: § 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão estabelecer margem de 

preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados nacionais produzidos em 

seus territórios, e os Municípios poderão estabelecer margem de preferência de até 10% (dez 

por cento) para bens manufaturados nacionais produzidos nos Estados em que estejam 

situados. 
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§ 4º (VETADO)17. 

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados 

nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de 

prestação desses serviços no País for inferior: 

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou 

II - aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando 

for o caso. 

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras 

poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o 

contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração 

Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas 

de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições 

vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida 

pelo Poder Executivo federal. 

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao 

aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação 

considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá 

ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos de 

acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de 

janeiro de 2001. 

Art. 27. Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício 

financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 

26 desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. 

 

Seção II - Das modalidades de licitação 

 

Art. 28. São modalidades de licitação: 

I - Pregão; 

II - concorrência; 

III - concurso; 

IV - leilão; 

V - diálogo competitivo. 

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a 

Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 

desta Lei. 

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a 

combinação daquelas referidas no caput deste artigo. 

Art. 29. A concorrência e o Pregão seguem o rito procedimental comum a 

 
17 Redação vetada: § 4º Os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes poderão 

estabelecer margem de preferência de até 10% (dez por cento) para empresas neles sediadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10176.htm
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que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o Pregão sempre que o objeto possuir 

padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 

Parágrafo único. O Pregão não se aplica às contratações de serviços 

técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e 

serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” 

do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 

Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, 

que indicará: 

I - a qualificação exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho; 

III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida 

ao vencedor. 

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o 

vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, 

todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução 

conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. 

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor 

designado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá 

dispor sobre seus procedimentos operacionais. 

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a 

Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na 

modalidade Pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as 

comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais 

definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens 

a serem leiloados. 

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico 

oficial, que conterá: 

I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua 

situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá 

ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro 

designado; 

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os 

semoventes; 

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se 

excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada 

inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que 

serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes 

sobre os bens a serem leiloados. 
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§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será 

afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração e 

poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a 

publicidade e a competitividade da licitação. 

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de 

habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, 

superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na 

forma definida no edital. 

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em 

que a Administração: 

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: 

a) inovação tecnológica ou técnica; 

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita 

sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e 

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com 

precisão suficiente pela Administração; 

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as 

alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os 

seguintes aspectos: 

a) a solução técnica mais adequada; 

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; 

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato; 

III - (VETADO)18. 

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes 

disposições: 

I - a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em 

sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e 

estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de 

interesse na participação da licitação; 

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser 

previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os 

requisitos objetivos estabelecidos; 

III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa 

implicar vantagem para algum licitante será vedada; 

IV - a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções 

propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu 

consentimento; 

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em 

 
18 Redação vetada: III - considere que os modos de disputa aberto e fechado não permitem 

apreciação adequada das variações entre propostas. 
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decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas 

necessidades; 

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em 

ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo; 

VII - o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que 

cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas; 

VIII - a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, 

juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de 

diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a 

especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos 

a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não 

inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na 

forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão 

conter os elementos necessários para a realização do projeto; 

IX - a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às 

propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam 

a concorrência entre as propostas; 

X - a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios 

divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais 

vantajosa como resultado; 

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação 

composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação 

de profissionais para assessoramento técnico da comissão; 

XII - (VETADO)19. 

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste 

artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que 

possam configurar conflito de interesses. 

 

Seção III - Dos critérios de julgamento 

 

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os 

seguintes critérios: 

I - menor preço; 

II - maior desconto; 

III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 

IV - técnica e preço; 

 
19 Redação vetada: XII - órgão de controle externo poderá acompanhar e monitorar os 

diálogos competitivos, opinando, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, sobre a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade da licitação, antes da celebração do contrato. 
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V - maior lance, no caso de leilão; 

VI - maior retorno econômico. 

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando 

couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, 

atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. 

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, 

utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre 

outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a 

definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme 

disposto em regulamento. 

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global 

fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos 

aditivos. 

Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico 

considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos 

licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída 

aos vencedores. 

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo 

poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza 

técnica, científica ou artística. 

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação 

obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das 

notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. 

§ 1º O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será 

escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a 

ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos 

mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela 

Administração nas licitações para contratação de: 

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser 

preferencialmente empregado; 

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de 

domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida 

qualificação; 

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de 

comunicação; 

IV - obras e serviços especiais de engenharia; 

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de 

execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre 

sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções 

e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios 
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objetivamente definidos no edital de licitação. 

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e 

ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço 

apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) 

de valoração para a proposta técnica. 

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a 

Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado 

o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento. 

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser 

realizado por: 

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas 

por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços 

previamente realizados; 

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca 

designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, 

considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o 

programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos 

produtos que serão entregues; 

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações 

anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 

desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 

(três) membros e poderá ser composta de: 

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros 

permanentes da Administração Pública; 

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou 

renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus 

trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o 

disposto no art. 7º desta Lei. 

§ 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para 

contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual previstos nas alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘h’ do inciso XVIII do caput do art. 6º 

desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), o julgamento será por: 

  I - melhor técnica; ou 

  II - técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração 

da proposta técnica20. 

 
20 O § 2º e seus incisos I e II tinham sido vetados, mas em 01/06/2021 o Congresso 
Nacional derrubou o vetado. 
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Art. 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a 

obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a 

execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do 

profissional correspondente. 

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado 

exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior 

economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual 

que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução 

do contrato. 

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata 

o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: 

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar: 

a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização 

ou fornecimento; 

b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida 

associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária; 

II - proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia 

que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade 

monetária. 

§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de 

mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base 

de cálculo para a remuneração devida ao contratado. 

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o 

resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de 

trabalho, deduzida a proposta de preço. 

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de 

eficiência: 

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será 

descontada da remuneração do contratado; 

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for 

superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, 

ainda, a outras sanções cabíveis. 

 

Seção IV - Disposições setoriais 

Subseção I - Das compras 

 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de 

consumo anual e observar o seguinte: 

I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando 

pertinente; 
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III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em 

função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre 

que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o 

fornecimento contínuo; 

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a 

deterioração do material; 

V - atendimento aos princípios: 

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações 

estéticas, técnicas ou de desempenho; 

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso; 

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada 

com a prevista no orçamento. 

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 

XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações: 

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo 

eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, 

compatibilidade, durabilidade e segurança; 

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para 

recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso; 

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e 

assistência técnica, quando for o caso. 

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, 

deverão ser considerados: 

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes; 

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 

economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 

qualidade; e 

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 

concentração de mercado. 

§ 3º O parcelamento não será adotado quando: 

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a 

maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo 

fornecedor; 

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver 

a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; 

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor 

exclusivo. 

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, 

desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração poderá 

exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados 
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mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação 

de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. 

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a 

Administração poderá excepcionalmente: 

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente 

justificado, nas seguintes hipóteses: 

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; 

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com 

plataformas e padrões já adotados pela Administração; 

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um 

fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; 

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem 

compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo 

aptos a servir apenas como referência; 

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-

qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou 

no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que 

previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação; 

III - vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo 

administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados 

anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao 

pleno adimplemento da obrigação contratual; 

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo 

fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor 

ou distribuidor. 

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo 

restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de 

julgamento das propostas ou de lances. 

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes 

como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por 

qualquer um dos seguintes meios: 

I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 

determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro; 

II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou 

entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o 

produto; 

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que 

possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo 

de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial 

competente ou por entidade credenciada. 
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§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, 

certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). 

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer 

protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, 

amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, 

após o julgamento, como condição para firmar contrato. 

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste 

artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional 

na especialidade do objeto, previamente indicada no edital. 

Art. 43. O processo de padronização deverá conter: 

I - parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e 

estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de 

manutenção e garantia; 

II - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão; 

III - síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, 

divulgadas em sítio eletrônico oficial. 

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou 

entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo 

o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, 

com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa 

decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial. 

§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso 

disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão 

estratégica das contratações desse tipo de solução. 

Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, 

o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada 

opção, com indicação da alternativa mais vantajosa. 

 

Subseção II - Das obras e serviços de engenharia 

 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, 

especialmente, as normas relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

gerados pelas obras contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 

definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 

comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos 

naturais; 

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação 
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urbanística; 

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 

obras contratadas; 

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são 

admitidos os seguintes regimes: 

I - empreitada por preço unitário; 

II - empreitada por preço global; 

III - empreitada integral; 

IV - contratação por tarefa; 

V - contratação integrada; 

VI - contratação semi-integrada; 

VII - fornecimento e prestação de serviço associado. 

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto 

executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei. 

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos 

casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto 

de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os 

requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei. 

§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo 

contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma 

físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que 

avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e 

conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a 

qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade 

integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. 

§ 4º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o 

contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para 

a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: 

I - o responsável por cada fase do procedimento expropriatório; 

II - a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas; 

III - a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens 

expropriados, inclusive de custos correlatos; 

IV - a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela 

diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos 

eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens 

expropriados; 

V - em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão 

provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. 
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§ 5º Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da 

Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a 

superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de 

custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de 

facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a 

responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. 

§ 6º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 

conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 

etapas anteriores. 

§ 7º (VETADO)21. 

§ 8º (VETADO)22. 

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI 

do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de 

medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção 

de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada 

pela execução de quantidades de itens unitários. 

 

Subseção III - Dos serviços em geral 

 

Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios: 

I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações 

estéticas, técnicas ou de desempenho; 

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso. 

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados: 

I - a responsabilidade técnica; 

II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens 

da redução de custos, com divisão do objeto em itens; 

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 

concentração de mercado. 

§ 2º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital 

deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de 

deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado 

 
21 Redação vetada: § 7º Os regimes de contratação integrada e semi-integrada somente 

poderão ser aplicados nas licitações para a contratação de obras, serviços e fornecimentos 

cujos valores superem aquele previsto para os contratos de que trata a Lei nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004. 
22 Redação vetada: § 8º O limite de que trata o § 7º deste artigo não se aplicará à contratação 

integrada ou semi-integrada destinada a viabilizar projetos de ciência, tecnologia e 

inovação e de ensino técnico ou superior. 
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tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as 

necessidades da Administração. 

Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades 

materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 

constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à 

Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado: 

I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 

indiretamente o objeto contratado; 

II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago 

pelo contratado; 

III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa 

prestadora de serviço terceirizado; 

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos 

salários pagos; 

V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado 

a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; 

VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da 

Administração na gestão interna do contratado. 

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado 

contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital 

de licitação. 

Art. 49. A Administração poderá, mediante justificativa expressa, 

contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, 

desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando: 

I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e 

simultânea por mais de um contratado; e 

II - a múltipla execução for conveniente para atender à Administração. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a 

Administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto 

contratual relativamente a cada um dos contratados. 

Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva 

de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela 

Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação 

aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial 

quanto ao: 

I - registro de ponto; 

II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso 
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semanal remunerado e décimo terceiro salário; 

III - comprovante de depósito do FGTS; 

IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; 

V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato; 

VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma 

prevista em norma coletiva. 

 

Subseção IV - Da locação de imóveis 

 

Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a 

locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, 

do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de 

amortização dos investimentos necessários. 

 

Subseção V - Das licitações internacionais 

 

Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se 

às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências 

dos órgãos competentes. 

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda 

estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. 

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado 

em virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo será efetuado 

em moeda corrente nacional. 

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes 

àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 

§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão 

definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. 

§ 5º As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras 

e condições, na forma estabelecida no edital. 

§ 6º Observados os termos desta Lei, o edital não poderá prever condições 

de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao 

licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens 

produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas 

brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei. 

 

Capítulo III - Da divulgação do edital de licitação 

 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o 

órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio 
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de legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico 

da Administração deverá: 

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de 

atribuição de prioridade; 

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de 

forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à 

contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 

consideração na análise jurídica; 

III - (VETADO)23. 

§ 2º (VETADO)24. 

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, 

a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto 

no art. 54. 

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da 

Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações 

diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de 

registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. 

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas 

em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo 

valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a 

utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros 

ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. 

§ 6º (VETADO)25. 

Art. 54. A publicidade do edital de licitação26 será realizada mediante 

 
23 Redação vetada: III - dar especial atenção à conclusão, que deverá ser apartada da 

fundamentação, ter uniformidade com os seus entendimentos prévios, ser apresentada em 

tópicos, com orientações específicas para cada recomendação, a fim de permitir à 

autoridade consulente sua fácil compreensão e atendimento, e, se constatada ilegalidade, 

apresentar posicionamento conclusivo quanto à impossibilidade de continuidade da 

contratação nos termos analisados, com sugestão de medidas que possam ser adotadas para 

adequá-la à legislação aplicável. 
24 Redação vetada: § 2º O parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, 

no todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade máxima do órgão 

ou entidade, hipótese em que esta passará a responder pessoal e exclusivamente pelas 

irregularidades que, em razão desse fato, lhe forem eventualmente imputadas. 
25 Redação vetada: § 6º O membro da advocacia pública será civil e regressivamente 

responsável quando agir com dolo ou fraude na elaboração do parecer jurídico de que trata 

este artigo. 
26 Veja também o art. 29, § 2º, incisos V e IX da Lei n. 14.129/2021, de 29/03/2021 que obriga 

a divulgação na internet do edital, do contrato e das sanções aplicadas às empresas e o art. 

8º, § 1º, inc. IV da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 
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divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de 

extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, 

bem como em jornal diário de grande circulação.27 

§ 2º É facultada28 a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do 

edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou 

entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de 

maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados 

devidamente cadastrados para esse fim. 

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade 

responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste 

artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não 

tenham integrado o edital e seus anexos. 

 

Capítulo IV - Da apresentação de propostas e lances 

 

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, 

contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 

I - para aquisição de bens: 

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor 

preço ou de maior desconto; 

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” 

deste inciso; 

II - no caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 

menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e 

serviços comuns de engenharia; 

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento 

de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e 

serviços especiais de engenharia; 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação 

integrada; 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de 

 
27 O § 1º do art. 54 havia sido vetado, mas em 01/06/2021 o Congresso Nacional 
derrubou o veto. 
28 A divulgação da contratação direta é obrigatória no site, conforme o parágrafo 
único do art. 72. 
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contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, 

“b” e “c” deste inciso; 

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 

15 (quinze) dias úteis; 

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e 

preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis. 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na 

mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos 

prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 

comprometer a formulação das propostas. 

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão 

fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo 

Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)29. 

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente: 

I - aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por 

meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes; 

II - fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a 

data e hora designadas para sua divulgação. 

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando 

adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado 

o critério de julgamento de técnica e preço. 

§ 3º Serão considerados intermediários os lances: 

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de 

julgamento de maior lance; 

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 

critérios de julgamento. 

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à 

proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 

a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos 

estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais 

colocações. 

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, 

o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 

 
29 E as contratações realizados pelos Estados, Distrito Federal e Município 
realizadas no âmbito do SUS? Pelo princípio da simetria constitucional, acredito que 
também poderiam ter os prazos reduzidos, mediante decisão fundamentada. 
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proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 

empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 

contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 

no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior 

do contrato. 

Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de 

diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 

Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a 

comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 

requisito de pré-habilitação. 

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) 

do valor estimado para a contratação. 

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação. 

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa 

em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

trata o § 1º do art. 96 desta Lei. 

 

Capítulo V - Do julgamento 

 

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: 

I - contiverem vícios insanáveis; 

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 

orçamento estimado para a contratação; 

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do 

edital, desde que insanável. 

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita 

exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. 

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a 

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, 

conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo. 

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito 

de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o 

critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, 
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conforme as especificidades do mercado correspondente. 

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 

inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração. 

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida 

garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com esta Lei. 

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados 

os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto 

de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será 

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 

prestados por: 

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal 

do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, 

no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território 

do Estado em que este se localize; 

II - empresas brasileiras; 

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei 

nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação 

do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá 

negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a 

ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, 

mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44
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de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu 

resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

 

Capítulo VI - Da habilitação 

 

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de 

informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 

I - jurídica; 

II - técnica; 

III - fiscal, social e trabalhista; 

IV - econômico-financeira. 

Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes 

disposições: 

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos 

requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei; 

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo 

licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento; 

III - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em 

qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e 

apenas do licitante mais bem classificado; 

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob 

pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a 

necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização 

da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre 

deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

59 
 

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por 

realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário 

diferentes para os eventuais interessados. 

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será 

permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede 

de diligência, para: 

I - complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes 

à época da abertura do certame; 

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 

de recebimento das propostas. 

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação30 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a 

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido 

encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, 

salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. 

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão 

atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de 

comunicação a distância, nos termos dispostos em regulamento. 

Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante 

exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele 

limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de 

autorização para o exercício da atividade a ser contratada. 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e 

técnico-operacional será restrita a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho 

profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, para fins de contratação; 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade 

operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios 

 
30 Falha técnica, pois não existe mais comissão de licitação, mas comissão de contratação na nova lei. 

Entende-se que a lei quis se referir aos agentes de contratação e a comissão de contratação. 
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emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso; 

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for 

o caso; 

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação. 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 

ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham 

valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado 

da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 

cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 

tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências 

a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, 

poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa 

possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de 

características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis 

deverão ser previstas em regulamento. 

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por 

entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, 

salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão 

ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao 

objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que 

não poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III 

do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e 

será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração. 

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista 

no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da 

assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 

competente no Brasil. 
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§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos 

pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico 

referido nos incisos I e III do caput deste artigo. 

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a 

qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial 

subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, 

hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao 

mesmo potencial subcontratado. 

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho 

anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou 

o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada 

por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 

avaliação de sua qualificação técnica: 

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa 

consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo 

nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão 

ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de 

acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para 

contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual. 

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do 

percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente 

do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do 

instrumento de constituição do consórcio. 

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não 

serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na 

forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos 

incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação 

proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 

responsabilidade. 

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante 

a verificação dos seguintes requisitos: 

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 
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III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 

§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão 

ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a 

comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. 

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V 

do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. 

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão 

econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, 

devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos 

previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita 

à apresentação da seguinte documentação: 

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante. 

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada 

por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo 

licitante dos índices econômicos previstos no edital. 

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a 

exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de 

rentabilidade ou lucratividade. 

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, 

excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados 

para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento 

das obrigações decorrentes da licitação. 

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-

ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos 

de 2 (dois) anos. 

Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser: 
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I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio 

expressamente admitido pela Administração; 

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade 

pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em 

obediência ao disposto nesta Lei; 

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega 

imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para 

dispensa de licitação para compras em geral31 e nas contratações de produto para 

pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País 

deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido 

pelo Poder Executivo federal. 

 

Capítulo VII - Do encerramento da licitação 

 

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os 

recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade 

superior, que poderá: 

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os 

atos com vícios32 insanáveis33, tornando sem efeito todos os subsequentes que 

deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes 

tenha dado causa. 

§ 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório 

deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. 

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 

manifestação dos interessados. 

 
31 Equivalente a R$ 12.500,00 em 01/06/2021. Lembrando que o art. 182 dispõe que o Poder 

Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores 

fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP. 
32 São vícios: incompetência, forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio 

de finalidade (Lei n. 4717/65 - LAP). 
33 São sanáveis os vícios de competência e de forma, exceto se a lei estabelecer que 

determinada forma é essencial à validade do ato, caso em que este será nulo (não 

convalidável). São insanáveis os vícios quanto à finalidade do ato, o motivo, e quanto ao 

objeto (conteúdo). 
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§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação 

direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. 

 

Capítulo VIII - Da contratação direta 

Seção I - Do processo 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: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida 

no art. 23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 

orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação 

e qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente34. 

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. 

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, 

fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável 

responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras 

sanções legais cabíveis. 

 

Seção II - Da inexigibilidade de licitação 

 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial 

nos casos de: 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação 

de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

 
34 O ato que autoriza a dispensa ou a inexigibilidade obrigatoriamente deve ser motivado. 

Art. 50, inc. IV da Lei n. 9784/1999. 
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II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos 

executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo 

e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de 

credenciamento; 

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a 

Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante 

atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou 

outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou 

prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a 

preferência por marca específica. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, 

carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de 

representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, 

afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de 

empresário com representação restrita a evento ou local específico. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se 

de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de 

sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
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reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, 

é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos 

daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. 

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, 

devem ser observados os seguintes requisitos: 

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de 

adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de 

amortização dos investimentos; 

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis 

que atendam ao objeto; 

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser 

comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela. 

 

Seção III - Da dispensa de licitação 

 

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; 

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital 

de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas 

propostas válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos 

órgãos oficiais competentes; 

IV - para contratação que tenha por objeto: 

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira 

necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor 

original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa 

condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 

forem manifestamente vantajosas para a Administração; 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no 

caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais); 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

67 
 

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 

científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período 

necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese 

em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional35; 

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 

pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização 

requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 

mediante autorização por ato do comandante da força militar36; 

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças 

singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em 

que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor 

ou executante e ratificada pelo comandante da força militar; 

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual 

de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, 

por motivo de movimentação operacional ou de adestramento; 

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública; 

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas 

compatível; 

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos 

destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V 

do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver 

necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação; 

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento 

de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 

 
35 Prazo de vigência poderá ser de até 10 anos (art. 108). 
36 Prazo de vigência poderá ser de até 10 anos (art. 108). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3.
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3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 200437, observados os 

princípios gerais de contratação constantes da referida Lei38; 

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante 

demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios; 

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção 

federal ou de grave perturbação da ordem; 

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 

ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 

bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 

Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento;  

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados 

em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses 

produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis 

com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de 

tecnologia39; 

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de 

avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de 

notória especialização; 

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

 
37 Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo. 
38 Prazo de vigência poderá ser de até 10 anos (art. 108). 
39 Prazo de vigência poderá ser de até 10 anos (art. 108). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art4.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20.
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lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 

estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 

insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado40. 

§ 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. 

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 

duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou 

por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da 

lei. 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 

serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico 

oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto 

pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter 

propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a 

proposta mais vantajosa. 

 
40 Prazo de vigência poderá ser de até 10 anos (art. 108). 
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§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 

serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato 

deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

§ 5º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo, 

quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos 

especiais instituídos em regulamentação específica. 

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se 

emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade 

do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado 

na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a 

conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade 

dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. 

§ 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. 

 

Capítulo IX - Das alienações 

 

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e 

às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na 

modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) dação em pagamento; 

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 

Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 

alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso; 

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às 

finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não 

ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo 

avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso; 

d) investidura; 

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer 

esfera de governo; 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 

destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de 

regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade 

da Administração Pública; 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

71 
 

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com 

área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a 

programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por 

órgão ou entidade da Administração Pública; 

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de 

terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º 

da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, 

atendidos os requisitos legais; 

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de 

dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da 

Administração Pública competentes; 

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, 

de 11 de julho de 2017; 

II - tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade 

leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à 

escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 

legislação específica; 

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da 

Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem 

deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

§ 1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição 

tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento 

dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na 

modalidade leilão. 

§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste 

artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao 

patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. 

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito 

real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se 

a: 

I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a 

localização do imóvel; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6383.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6383.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
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II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo 

do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de 

ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o 

limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. 

§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será 

dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes 

condicionamentos: 

I - aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja 

comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; 

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e 

administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas; 

III - vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, 

nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas 

de zoneamento ecológico-econômico; 

IV - previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, 

em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de 

interesse social; 

V - aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a 

vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade 

agropecuária; 

VI - limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 

de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores41; 

VII - acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na 

alínea “i” do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste 

parágrafo. 

§ 5º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a: 

I - alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou 

resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço 

que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) 

do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto 

nesta Lei; 

II - alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder 

público, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a 

usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da 

usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. 

§ 6º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de 

reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse 

 
41 Área superior a 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares), de acordo com a Lei n. 

13.465/2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71..
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público devidamente justificado. 

§ 7º Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o 

imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais 

obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. 

Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de 

preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove 

a ocupação do imóvel objeto da licitação. 

 

Capítulo X - Dos instrumentos auxiliares 

Seção I - Dos procedimentos auxiliares 

 

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações 

regidas por esta Lei: 

I - credenciamento; 

II - pré-qualificação; 

III - procedimento de manifestação de interesse; 

IV - sistema de registro de preços; 

V - registro cadastral. 

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo 

obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. 

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações 

previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento 

das licitações. 

 

Seção II - Do credenciamento 

 

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 

contratação: 

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a 

Administração a realização de contratações simultâneas em condições 

padronizadas; 

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado 

está a cargo do beneficiário direto da prestação; 

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da 

prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio 

de processo de licitação. 

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em 

regulamento, observadas as seguintes regras: 

I - a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em 

sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir 

o cadastramento permanente de novos interessados; 
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II - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não 

permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão 

ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda; 

III - o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições 

padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste 

artigo, deverá definir o valor da contratação; 

IV - na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a Administração deverá 

registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação; 

V - não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem 

autorização expressa da Administração; 

VI - será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados 

no edital. 

 

Seção III - Da pré-qualificação 

 

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para 

selecionar previamente: 

I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura 

licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços 

objetivamente definidos; 

II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas 

pela Administração. 

§ 1º Na pré-qualificação observar-se-á o seguinte: 

I - quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que 

já constarem do registro cadastral; 

II - quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. 

§ 2º O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto 

para a inscrição de interessados. 

§ 3º Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital: 

I - as informações mínimas necessárias para definição do objeto; 

II - a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. 

§ 4º A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão 

indicada pela Administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando 

for o caso, com vistas à ampliação da competição. 

§ 5º Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de 

bens e serviços da Administração. 

§ 6º A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, 

segundo as especialidades dos fornecedores. 

§ 7º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os 

requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em 
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qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. 

§ 8º Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade: 

I - de 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo; 

II - não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos 

interessados. 

§ 9º Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente 

divulgados e mantidos à disposição do público. 

§ 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá 

ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. 

 

Seção IV - Do Procedimento de Manifestação de Interesse 

 

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante 

procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação 

de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, 

investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam 

com questões de relevância pública, na forma de regulamento. 

§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos 

vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela 

Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, 

e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, 

conforme especificado no edital. 

§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, 

levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de 

interesse previsto no caput deste artigo: 

I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório; 

II - não obrigará o poder público a realizar licitação; 

III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos 

em sua elaboração; 

IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em 

qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. 

§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste 

artigo, a Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a 

demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à 

compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as 

reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia 

maior economia e vantagem entre as demais possíveis. 

§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a 
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startups42, assim considerados os microempreendedores individuais, as 

microempresas e as empresas de pequeno porte43, de natureza emergente e com 

grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à 

implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções 

tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção 

definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de 

modo a demonstrar o atendimento das necessidades da Administração44. 

 

 
42 A Lei Complementar n. 182/2021 instituiu o marco regulatório das Startups e 
criou uma modalidade especial de licitação para a contratação de startup (art. 13) 
e o Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) com vigência máxima de 12 
meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. 
43 O inc. I do § 1º do art. 4º da LC 182/2021 revogou o § 4º da Lei n. 14.133/2021 pois ampliou 

o conceito de startup. 
44 A Lei Complementar n. 182/2021 dispõe que: 
Art. 4º São enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, 

nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a 

modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. 

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei Complementar, são elegíveis para o enquadramento na 

modalidade de tratamento especial destinada ao fomento de startup o empresário 

individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, as sociedades empresárias, 

as sociedades cooperativas e as sociedades simples: 

I - com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) no ano-calendário 

anterior ou de R$ 1.333.334,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e 

quatro reais) multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, 

quando inferior a 12 (doze) meses, independentemente da forma societária adotada; 

II - com até 10 (dez) anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; e 

III - que atendam a um dos seguintes requisitos, no mínimo: 

a) declaração em seu ato constitutivo ou alterador e utilização de modelos de negócios 

inovadores para a geração de produtos ou serviços, nos termos do inciso IV do caput do 

art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; ou 

b) enquadramento no regime especial Inova Simples, nos termos do art. 65-A da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 2º Para fins de contagem do prazo estabelecido no inciso II do § 1º deste artigo, deverá ser 

observado o seguinte: 

I - para as empresas decorrentes de incorporação, será considerado o tempo de inscrição da 

empresa incorporadora; 

II - para as empresas decorrentes de fusão, será considerado o maior tempo de inscrição 

entre as empresas fundidas; e 

III - para as empresas decorrentes de cisão, será considerado o tempo de inscrição da 

empresa cindida, na hipótese de criação de nova sociedade, ou da empresa que a absorver, 

na hipótese de transferência de patrimônio para a empresa existente. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.973compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.973compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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Seção V - Do Sistema de Registro de Preços 

 

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras 

gerais desta Lei e deverá dispor sobre: 

I - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade 

máxima de cada item que poderá ser adquirida; 

II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de 

serviços, de unidades de medida; 

III - a possibilidade de prever preços diferentes: 

a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; 

b) em razão da forma e do local de acondicionamento; 

c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote; 

d) por outros motivos justificados no processo; 

IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo 

inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela; 

V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o 

de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado; 

VI - as condições para alteração de preços registrados; 

VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde 

que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a 

preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação; 

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata 

de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que 

já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo 

inferior ao máximo previsto no edital; 

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas 

consequências. 

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente 

poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a 

adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o 

critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no 

edital. 

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros 

estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item 

específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e 

demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. 

§ 3º É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de 

contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes 

situações: 

I - quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não 

tiver registro de demandas anteriores; 
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II - no caso de alimento perecível; 

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. 

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é obrigatória a indicação 

do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade 

na ata. 

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação 

de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as 

seguintes condições: 

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado; 

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; 

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle; 

IV - atualização periódica dos preços registrados; 

V - definição do período de validade do registro de preços; 

VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os 

bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de 

classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta 

original. 

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser 

utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou 

entidade. 

Art. 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a 

contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, desde que devidamente motivada. 

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) 

ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço 

vantajoso. 

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá 

sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. 

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços 

de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os 

seguintes requisitos: 

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e 

operacional; 

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser 

contratado. 

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do 

processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público 

de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, 

pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou 
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entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da 

contratação. 

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável 

quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. 

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, 

os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de 

não participantes, observados os seguintes requisitos: 

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em 

situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os 

valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei; 

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do 

fornecedor. 

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, 

na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de 

órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. 

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste 

artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a 

que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade 

gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da 

Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins 

de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste 

artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e 

comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados 

no mercado na forma do art. 23 desta Lei. 

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo 

médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, 

estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada 

pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste 

artigo. 

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal 

a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, 

distrital ou municipal. 
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Seção VI - Do registro cadastral 

 

Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração 

Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro 

unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. 

§ 1º O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser 

amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será 

obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo 

anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos 

interessados. 

§ 2º É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro 

cadastral complementar para acesso a edital e anexos. 

§ 3º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores 

cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em 

regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o 

cadastramento. 

§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, será admitido 

fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para 

apresentação de propostas. 

Art. 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua 

atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para 

habilitação previstos nesta Lei. 

§ 1º O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por 

categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-

financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico 

oficial. 

§ 2º Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar 

o registro. 

§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas 

será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da 

avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for 

realizada. 

§ 4º A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que 

trata o § 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro 

de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da 

igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar 
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a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo 

desempenho anotado em seu registro cadastral. 

§ 5º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o 

registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta Lei 

ou por regulamento. 

§ 6º O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo 

poderá participar de processo licitatório até a decisão da Administração, e a 

celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no § 

2º deste artigo. 

 

Título III - Dos contratos administrativos 

Capítulo I - Da formalização dos contratos 

 

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

§ 1º Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus 

representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do 

processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às 

normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

§ 2º Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições 

para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações 

e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de 

licitação e os da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a 

contratação direta e os da respectiva proposta. 

Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor 

para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

nesta Lei. 

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 

justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas 

pelo licitante vencedor. 

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 
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assumidos. 

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos 

do § 2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual 

atualização nos termos do edital, poderá: 

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; 

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação 

de melhor condição. 

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 

sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia 

de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes 

convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo. 

§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes 

classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos 

critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo. 

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão 

juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos 

à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos 

aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos 

termos da legislação que regula o acesso à informação. 

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado 

e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de 

termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. 

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a 

Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de 

inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo 

processo. 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou 
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ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; 

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos 

casos omissos; 

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo 

para liquidação e para pagamento; 

VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, 

observação e recebimento definitivo, quando for o caso; 

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

IX - a matriz de risco, quando for o caso; 

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for 

o caso; 

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, quando for o caso; 

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de 

antecipação de valores a título de pagamento; 

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos 

mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições 

de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; 

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis 

e os valores das multas e suas bases de cálculo; 

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso; 

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 

contratação direta; 

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de 

cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos 

em regulamento; 

XIX - os casos de extinção. 

§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas 

físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula 

que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
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questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

I - licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo 

pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo 

financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de 

cooperação; 

II - contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos 

fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder 

Executivo; 

III - aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas 

com sede no exterior. 

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de 

execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à 

expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas 

ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua 

execução. 

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter 

cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um 

índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos 

respectivos insumos. 

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo 

de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por: 

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante 

previsão de índices específicos ou setoriais; 

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da 

variação dos custos. 

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que 

compatível com o regime de execução, a medição será mensal. 

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para 

resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 (um) 

mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 

135 desta Lei. 

Art. 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos 

especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de 

programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos 

e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a 

respectiva documentação técnica associada -, o autor deverá ceder todos os 

direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em 
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que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem 

necessidade de nova autorização de seu autor. 

§ 1º Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, 

insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de 

informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em 

suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 

§ 2º É facultado à Administração Pública deixar de exigir a cessão de 

direitos a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação 

envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, 

tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos 

instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. 

§ 3º Na hipótese de posterior alteração do projeto pela Administração 

Pública, o autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos 

órgãos ou entidades competentes. 

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 

é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e 

deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: 

I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; 

II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. 

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de 

sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II 

do caput deste artigo, sob pena de nulidade. 

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à 

contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá 

identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando 

houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento 

e das demais despesas específicas. 

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico 

oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os 

quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os 

preços praticados. 

§ 4º (VETADO)45. 

§ 5º (VETADO)46. 

 
45 Redação vetada: § 4º A contratada deverá divulgar em seu sítio eletrônico e manter à 

disposição do público, no prazo previsto nos incisos I e II do caput deste artigo, o inteiro 

teor dos contratos de que trata esta Lei e de seus aditamentos. 
46 Redação vetada: § 5º Não se aplica o disposto no § 4º deste artigo às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, a que se refere a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes 

hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento 

hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou ordem de execução de serviço: 

I - dispensa de licitação em razão de valor; 

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos 

quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, 

independentemente de seu valor. 

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no 

que couber, o disposto no art. 92 desta Lei. 

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 

salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, 

assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Capítulo II - Das garantias 

 

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser 

exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de 

obras, serviços e fornecimentos. 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento 

da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de 

endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração. 

§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 

garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do 

§ 1º deste artigo. 

Art. 97. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento 

das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as 

multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, 

observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei: 

I - o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo 
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estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações 

referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora; 

II - o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver 

pago o prêmio nas datas convencionadas. 

Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de 

fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice 

de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas 

as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum 

período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 desta Lei. 

Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia 

poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a 

majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada 

mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. 

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos 

com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, 

será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais 

previstos no caput deste artigo. 

Art. 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande 

vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, 

com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual 

equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato. 

Art. 100. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída 

após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 

Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

Art. 101. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela 

Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens 

deverá ser acrescido ao valor da garantia. 

Art. 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá 

exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a 

obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir 

a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que: 

I - a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como 

interveniente anuente e poderá: 

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

b) acompanhar a execução do contrato principal; 

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento; 

II - a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar 

para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua 
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regularidade fiscal; 

III - a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou 

parcialmente. 

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão 

observadas as seguintes disposições: 

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta 

da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

II - caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 

integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

 

Capítulo III - Da alocação de riscos 

 

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e 

presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante 

e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público 

ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados. 

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em 

compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, 

a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade 

de cada setor para melhor gerenciá-lo. 

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão 

preferencialmente transferidos ao contratado. 

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de 

projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. 

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser 

observada na solução de eventuais pleitos das partes. 

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de 

alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, 

renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio 

relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere: 

I - às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas 

hipóteses do inciso I do caput do art. 124 desta Lei; 

II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos 

diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. 

§ 6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados 

métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os 

ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos 

procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação 

financeira. 
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Capítulo IV - Das prerrogativas da administração 

 

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

III - fiscalizar sua execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e 

serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

a) risco à prestação de serviços essenciais; 

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 

pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não 

poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas 

econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o 

equilíbrio contratual. 

 

Capítulo V - Da duração dos contratos 

 

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em 

edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício 

financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no 

plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 

(cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as 

seguintes diretrizes: 

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá 

atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação 

plurianual; 

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada 

exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a 

vantagem em sua manutenção; 

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, 

quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando 

entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá 

apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo 
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inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à 

utilização de programas de informática. 

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser 

prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que 

haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e 

os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação 

com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. 

Art. 108. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 

(dez) anos nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos incisos 

V, VI, XII e XVI do caput do art. 75 desta Lei. 

Art. 109. A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo 

indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em 

regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a 

existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. 

Art. 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que 

gere economia para a Administração, os prazos serão de: 

I - até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento; 

II - até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim 

considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, 

realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao 

patrimônio da Administração Pública ao término do contrato. 

Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o 

prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato. 

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do 

contratado: 

I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas; 

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

Art. 112. Os prazos contratuais previstos nesta Lei não excluem nem 

revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. 

Art. 113. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de 

serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo 

ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de 

operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de 

recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 desta 

Lei. 

Art. 114. O contrato que previr a operação continuada de sistemas 

estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 
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(quinze) anos. 

 

Capítulo VI - Da execução dos contratos 

 

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

§ 1º É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de 

obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo 

chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. 

§ 2º (VETADO)47. 

§ 3º (VETADO)48. 

§ 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a 

responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a 

manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes 

da divulgação do edital49. 

§ 5º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo 

tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º 

deste artigo por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio 

eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização 

pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável 

pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício 

da sua execução. 

§ 7º Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão 

ser elaborados pela Administração. 

Art. 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá 

cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas em outras normas específicas. 

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado 

deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere 

 
47 Redação vetada: § 2º Nas contratações de obras, a expedição da ordem de serviço para 

execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de depósito em conta vinculada 

dos recursos financeiros necessários para custear as despesas correspondentes à etapa a ser 

executada. 
48 Redação vetada: § 3º São absolutamente impenhoráveis os valores depositados na conta 

vinculada a que se refere o § 2º deste artigo. 
49 O § 4º do art. 115 havia sido vetado, mas em 01/06/2021 o Congresso Nacional derrubou 

o veto. 
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o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as 

referidas vagas. 

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração 

especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, 

ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-

los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 

providência que ultrapasse sua competência. 

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento 

jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e 

subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução 

contratual. 

§ 4º Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, 

deverão ser observadas as seguintes regras: 

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil 

objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo 

de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 

exclusiva de fiscal de contrato; 

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do 

contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. 

Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração 

no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

Art. 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 

execução ou de materiais nela empregados. 

Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente 

à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá 

nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

contratante. 

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu 

pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a 
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regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de 

imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente 

pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se 

comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações 

trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou 

em contrato, poderá, entre outras medidas: 

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com 

cobertura para verbas rescisórias inadimplidas; 

II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações 

trabalhistas vencidas relativas ao contrato; 

III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada; 

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das 

verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado; 

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, 

a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que 

participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante 

ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. 

§ 4º § 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso 

III do § 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis. 

§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o 

disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço 

ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que 

comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos 

autos do processo correspondente. 

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou 

estabelecer condições para a subcontratação. 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela 

ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

Art. 123. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art31....
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sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos 

regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do contrato. 

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que 

estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a 

Administração terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação 

motivada por igual período. 

 

Capítulo VII - Da alteração dos contratos e dos preços 

 

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica a seus objetivos; 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por esta Lei; 

II - por acordo entre as partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição 

de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a 

antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de 

fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 

inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer 

caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos 

de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do 

responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento 

dos danos causados à Administração. 

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste 

artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for 

obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, 
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desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por 

circunstâncias alheias ao contratado. 

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do 

art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 

compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os 

acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

Art. 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 

124 desta Lei não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

Art. 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou 

serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da 

aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 

Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do 

aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei. 

Art. 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença 

percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

Art. 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou 

serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local 

dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 

aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo 

caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

desde que regularmente comprovados. 

Art. 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou 

diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no 

mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

Art. 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o 

reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será 

concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de 

eventual prorrogação nos termos do art. 107 desta Lei. 

Art. 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo 

contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da 

execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação 

de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou 

semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes 
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casos: 

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente 

de caso fortuito ou força maior; 

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para 

melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da 

Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do 

contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; 

III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-

integradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei; 

IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos 

como de responsabilidade da Administração. 

Art. 134. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, 

conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, 

alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os 

preços contratados. 

Art. 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão 

repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 

demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada: 

I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; 

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a 

proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra. 

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, 

convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não 

trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como 

de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições 

previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem 

de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública. 

§ 3º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, 

contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. 

§ 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da 

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, 

como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à 

execução dos serviços. 
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§ 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a 

repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser dividida 

em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de 

trabalho das categorias envolvidas na contratação. 

§ 6º A repactuação será precedida de solicitação do contratado, 

acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, 

convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. 

Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser 

realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como 

nas seguintes situações: 

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação 

de preços previstos no próprio contrato; 

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes 

das condições de pagamento previstas no contrato; 

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias. 

 

Capítulo VIII - Das hipóteses de extinção dos contratos 

 

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser 

formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, as seguintes situações: 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou 

de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade 

ou falecimento do contratado; 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos 

da execução do contrato; 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-

la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no 

prazo previsto; 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a 

desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação 

dessas áreas; 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 

órgão ou da entidade contratante; 
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IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista 

em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

§ 1º Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para 

verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. 

§ 2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes 

hipóteses: 

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras 

que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no 

art. 125 desta Lei; 

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 

Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, 

dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 

despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local 

ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de 

materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 

descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 

relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 

licenciamento ambiental. 

§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º 

deste artigo observarão as seguintes disposições: 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de 

ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para 

o qual tenha contribuído; 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido 

o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 

§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

Art. 138. A extinção do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no 

caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação 
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ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 

Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

§ 1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a 

extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo 

processo. 

§ 2º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a: 

I - devolução da garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

Art. 139. A extinção determinada por ato unilateral da Administração 

poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes 

consequências: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do 

material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua 

continuidade; 

III - execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da 

não execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando 

cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato 

pela seguradora, quando cabível; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 

artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou 

ao serviço por execução direta ou indireta. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser 

precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual 

ou do secretário municipal competente, conforme o caso. 

 

Capítulo IX - Do recebimento do objeto do contrato 
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Art. 140. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais; 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais. 

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 

estiver em desacordo com o contrato. 

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a 

responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a 

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório 

e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. 

§ 4º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, 

os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto 

do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do 

contratado. 

§ 5º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela 

Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade 

objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

§ 6º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração 

não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a 

previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da 

responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 

serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 

recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 

incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 

correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 

Capítulo X - Dos pagamentos 
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Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a 

ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas 

seguintes categorias de contratos: 

I - fornecimento de bens; 

II - locações; 

III - prestação de serviços; 

IV - realização de obras. 

§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser 

alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior 

comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de 

contas competente, exclusivamente nas seguintes situações: 

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade 

pública; 

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor 

familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade 

cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento 

do objeto do contrato; 

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas 

estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 

cumprimento do objeto do contrato; 

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, 

recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; 

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar 

a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 

atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de 

descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento 

da missão institucional. 

§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida 

no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente 

responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. 

§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção 

específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica 

de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual 

alteração dessa ordem. 

Art. 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever 

pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato 

gerador. 

Parágrafo único. (VETADO)50. 

 
50 Redação vetada: Parágrafo único. Nas contratações de obras, observar-se-á o disposto no 

§ 2º do art. 115 desta Lei. 
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Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a 

dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada 

no prazo previsto para pagamento. 

Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de 

engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao 

desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios 

de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação 

e no contrato. 

§ 1º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor 

economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à 

implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão 

à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação 

específica. 

§ 2º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o 

limite orçamentário fixado pela Administração para a contratação. 

Art. 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, 

relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de 

obras ou à prestação de serviços. 

§ 1º A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar 

sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a 

obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser 

previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital 

de licitação ou instrumento formal de contratação direta. 

§ 2º A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como 

condição para o pagamento antecipado. 

§ 3º Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor 

antecipado deverá ser devolvido. 

Art. 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade 

comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa 

e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964. 

 

Capítulo XI - Da nulidade dos contratos 

 

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na 

execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a 

suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente 

será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com 

avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: 

I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos 

benefícios do objeto do contrato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm#art63
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II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes 

do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; 

III - motivação social e ambiental do contrato; 

IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já 

executados; 

VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às 

atividades; 

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade 

para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados; 

VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos 

convênios, das obras ou das parcelas envolvidas; 

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da 

paralisação; 

X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 

XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de 

interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e 

pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem 

prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. 

Art. 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá 

análise prévia do interesse público envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e 

operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria 

produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. 

§ 1º Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade 

será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 2º Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à 

continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha 

eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo 

de até 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez. 

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar 

o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou 

tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, 

desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem 

lhe tenha dado causa. 

Art. 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada 

de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das 

parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, 

sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. 
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Capítulo XII - Dos meios alternativos de resolução de controvérsias 

 

Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados 

meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a 

conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. 

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às 

controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões 

relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao 

cálculo de indenizações. 

Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da 

publicidade. 

Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos 

meios alternativos de resolução de controvérsias. 

Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos 

comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e 

transparentes. 

 

Título IV - Das irregularidades 

Capítulo I - Das infrações e sanções administrativas 

 

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado 

administrativamente pelas seguintes infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 

ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
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XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013. 

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nesta Lei as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada 

exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 

155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na 

forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por 

cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 

celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das 

infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei. 

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI 

e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado 

a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e 

XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 

deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será 

precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras: 

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência 

exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da 

autoridade máxima da entidade; 

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função 

administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico 

equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de 

regulamento. 

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo 

poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste 

artigo. 

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 

além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou 

será cobrada judicialmente. 

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública. 

Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 

desta Lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 

art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 

conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro 

funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere 

o caput deste artigo será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos 

pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 

3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. 

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas 

ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o 

contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação. 

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, 

provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da 

infração pela Administração, e será: 

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que 

se refere o caput deste artigo; 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

107 
 

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013; 

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão 

apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

Parágrafo único. (VETADO)51. 

Art. 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos 

atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados 

os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo 

federal. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, 

II, III e IV do caput do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentará a forma 

de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma 

mesma empresa e derivadas de contratos distintos. 

Art. 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. 

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a 

Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do 

contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei. 

Art. 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

 
51 Redação vetada: Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se for celebrado 

acordo de leniência nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a Administração 

também poderá isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no art. 156 desta Lei e, se 

houver manifestação favorável do tribunal de contas competente, das sanções previstas na 

lei orgânica do Tribunal de Contas competente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm


 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

108 
 

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

II - pagamento da multa; 

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da 

penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da 

aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII 

do caput do art. 155 desta Lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante 

ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade 

pelo responsável. 

 

Capítulo II - Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos 

 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento 

sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 

data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento 

será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, 

limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou 

de lavratura da ata, em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou 

de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação; 

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito 

da Administração; 

II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 

data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas 

“b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes 

disposições: 

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 

de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 

I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata 
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de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases 

prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento; 

II - a apreciação dar-se-á em fase única. 

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à 

autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o 

recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato 

insuscetível de aproveitamento. 

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso 

e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do 

recurso. 

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III 

do caput do art. 156 desta Lei caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação. 

Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido 

à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 

desta Lei caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo 

do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 

competente. 

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente 

será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas 

e subsidiá-la com as informações necessárias. 

 

Capítulo III - Do controle das contratações 

 

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas 

contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive 

mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar 

subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: 
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I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados 

públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de 

governança do órgão ou entidade; 

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento 

jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade; 

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle 

interno da Administração e pelo tribunal de contas. 

§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se 

refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do 

órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes 

de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações 

íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que 

produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, 

eficácia e efetividade nas contratações públicas. 

§ 2º Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter 

acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos 

trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o 

qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável 

pela manutenção do seu sigilo. 

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e 

III do caput deste artigo observarão o seguinte: 

I - quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas 

para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, 

preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a 

capacitação dos agentes públicos responsáveis; 

II - quando constatarem irregularidade que configure dano à 

Administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, 

adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações 

administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de 

individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público 

competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua 

competência. 

Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos 

nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e 

considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os 

resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 

desta Lei. 

§ 1º As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis 

deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de 

instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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§ 2º A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações 

dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de 

tramitação e de deliberação. 

§ 3º Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá 

representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente 

contra irregularidades na aplicação desta Lei. 

Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte: 

I - viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre 

possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas 

rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles 

disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício 

dessas possíveis proposições; 

II - adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de 

relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências 

obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão 

de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações 

tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados; 

III - definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 

atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo 

com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a 

conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto 

contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. 

§ 1º Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o tribunal de 

contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade 

que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, 

contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste 

artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente: 

I - as causas da ordem de suspensão; 

II - o modo como será garantido o atendimento do interesse público 

obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de 

contratação por emergência. 

§ 2º Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o 

órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, admitida a 

prorrogação: 

I - informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão; 

II - prestar todas as informações cabíveis; 

III - proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. 

§ 3º A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o 
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§ 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das 

alternativas possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou determinar 

a sua anulação. 

§ 4º O descumprimento do disposto no § 2º deste artigo ensejará a 

apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao 

erário. 

Art. 172. (VETADO)52. 

Art. 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de 

contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e 

empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à 

execução desta Lei, incluídos cursos presenciais e a distância, redes de 

aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. 

 

Título V - Disposições gerais 

Capítulo I - Do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 

 

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. 

§ 1º O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de 

Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente 

da República e composto de: 

I - 3 (três) representantes da União indicados pelo Presidente da 

República; 

II - 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração; 

III - 2 (dois) representantes dos Municípios indicados pela Confederação 

Nacional de Municípios. 

§ 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; 

 
52 Redação vetada: Art. 172. Os órgãos de controle deverão orientar-se pelos enunciados das 

súmulas do Tribunal de Contas da União relativos à aplicação desta Lei, de modo a garantir 

uniformidade de entendimentos e a propiciar segurança jurídica aos interessados. 

Parágrafo único. A decisão que não acompanhar a orientação a que se refere o caput deste 

artigo deverá apresentar motivos relevantes devidamente justificados. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

113 
 

IV - atas de registro de preços; 

V - contratos e termos aditivos; 

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. 

§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: 

I - sistema de registro cadastral unificado; 

II - painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à 

base nacional de notas fiscais eletrônicas; 

III - sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta 

Lei; 

IV - sistema eletrônico para a realização de sessões públicas; 

V - acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) 

e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep); 

VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações 

referentes à execução do contrato, que possibilite: 

a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou 

imagens pelo interessado previamente identificado; 

b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se 

refere o inciso III do caput do art. 19 desta Lei; 

c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do 

contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, 

na forma de regulamento; 

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com 

informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a 

contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

§ 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. 

§ 5º (VETADO)53. 

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. 

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão 

ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de 

direito privado, na forma de regulamento. 

§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar 

divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato 

 
53 Redação vetada: § 5º A base nacional de notas fiscais eletrônicas conterá as notas fiscais e 

os documentos auxiliares destinados a órgão ou entidade da Administração Pública, que 

serão de livre consulta pública, sem constituir violação de sigilo fiscal. 
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de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local.54. 

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. 

 

Capítulo II - Das alterações legislativas 

 

Art. 177. O caput do art. 1.048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art.1.048. ....................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

IV - em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de 

licitação e contratação a que se refere o inciso XXVII do caput do art. 22 da 

Constituição Federal. 

................................................................................................................” (NR)  

Art. 178. O Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo 

II-B: 

“Capítulo II-B 

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Contratação direta ilegal 

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das 

hipóteses previstas em lei: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

Frustração do caráter competitivo de licitação 

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para 

outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter 

 
54 O § 2º do art. 175 havia sido vetado, mas em 01/06/2021 o Congresso Nacional derrubou 

o veto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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competitivo do processo licitatório: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. 

Patrocínio de contratação indevida 

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 

a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração 

de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo 

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 

vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a 

execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização 

em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, 

ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. 

Perturbação de processo licitatório 

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

processo licitatório: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Violação de sigilo em licitação 

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo 

licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. 

Afastamento de licitante 

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de 

licitar em razão de vantagem oferecida. 

Fraude em licitação ou contrato 

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou 

contrato dela decorrente, mediante: 

I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em 

quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais; 

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, 

deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido; 

III - entrega de uma mercadoria por outra; 

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou 

do serviço fornecido; 

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para 

a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337g
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Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. 

Contratação inidônea 

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado 

inidôneo: 

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado 

inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, 

aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública. 

Impedimento indevido 

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de 

qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a 

alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Omissão grave de dado ou de informação por projetista 

Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública 

levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a 

realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação 

para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo 

competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os 

levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e 

dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de 

demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, 

considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que 

orientam a elaboração de projetos. 

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, 

próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. 

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo 

seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior 

a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação 

direta.” 

Art. 179. Os incisos II e III do caput do art. 2º da Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º ........................................ 

....................................................... 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337m
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competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: 

a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento 

de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, 

mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua 

realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária 

seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por 

prazo determinado; 

..................................................................................................................” (NR)  

Art. 180. O caput do art. 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de 

licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura 

do processo licitatório condicionada a: 

.................................................................................................................” (NR)  

 

Capítulo III - Disposições transitórias e finais 

 

Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o 

objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e 

entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei. 

Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez mil) 

habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a 

realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por 

índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão 

divulgados no PNCP. 

Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia 

do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes 

disposições: 

I - os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo 

contínuo; 

II - os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a 

data; 

III - nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias 

em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. 

§ 1º Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art2iii
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I - o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na 

internet; 

II - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a 

notificação for pelos correios. 

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 

vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for 

encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação 

eletrônica. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do 

vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se 

como termo o último dia do mês. 

Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na ausência 

de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 

congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na 

forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal. 

Art. 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte 

Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

Art. 186. Aplicam-se as disposições desta Lei subsidiariamente à Lei nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e 

à Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010. 

Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os 

regulamentos editados pela União para execução desta Lei. 

Art. 188. (VETADO)55. 

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam 

referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada 

em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na 

legislação revogada. 

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. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração 

optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 

 
55 Redação vetada: Art. 188. Ao regulamentar o disposto nesta Lei, os entes federativos 

editarão, preferencialmente, apenas 1 (um) ato normativo. 
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desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante 

toda a sua vigência. 

Art. 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas 

autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta 

Lei subsidiariamente. 

Art. 193. Revogam-se: 

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de 

publicação desta Lei; 

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 

2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei. 

Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de abril de 2021; 200o da Independência e 133o da República. 
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Mensagem nº 118, de 1º de abril de 202156 

Senhor Presidente do Senado Federal,  

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da 

Constituição, decidi vetar parcialmente57, por contrariedade ao interesse público 

e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 4.253, de 2020 (nº 6.814/17 na Câmara 

dos Deputados): “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”. 

Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto aos seguintes 

dispositivos: 

Alínea ‘d’ do inciso II do § 3º do art. 1º 

“d) sejam objeto de despacho motivado pela autoridade superior da 

administração do financiamento.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa estabelece que nas licitações e contratações que 

envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência 

oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro do qual o Brasil seja 

parte poderão ser admitidas condições peculiares à seleção e à contratação 

constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde 

que, dentre outras condições, haja despacho motivado pela autoridade superior 

da administração do financiamento. 

Todavia, e em que pese a boa intenção do legislador, a medida contraria o 

interesse público, uma vez que a exigência do despacho motivado deve ser da 

autoridade superior do órgão executor do programa ou projeto e não do órgão 

que representa o mutuário tão somente para fins do contrato financeiro externo.” 

Inciso I do § 1º do art. 10 

“I - o responsável pela elaboração do parecer jurídico não pertencer aos 

quadros permanentes da Administração;” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa dispõe que se as autoridades competentes e os 

servidores e empregados públicos que tiverem participado dos procedimentos 

relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem 

defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato 

 
56 Em 01/06/2021 o Congresso Nacional votou os vetos, sendo derrubados os 
vetos aos seguintes dispositivos: art. 37, § 2º, incisos I e II; art. 54, § 1º; art. 115, § 
4º e art. 175, § 2º. 
57 Vinte e seis dispositivos foram vetados, total ou parcialmente. Foram vetados: Alínea ‘d’ 

do inciso II do § 3º do art. 1º; Inciso I do § 1º do art. 10; Inciso III do art. 32; § 3º do art. 20; 

Inciso II do art. 24; § 3º e § 4º do art. 26; Inciso XII do § 1º do art. 32; § 2º do art. 37; § 7º e § 8º 

do art. 46; Inciso III do § 1º do art. 53; § 1º do art. 54; § 4º e § 5º art. 94; § 2º, § 3º e § 4º do art. 

115; parágrafo único da art. 142; parágrafo único do art. 159; Art. 172; § 5º do art. 174; § 2º 

do art. 175 e o art. 188. 
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praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico 

elaborado na forma do § 1º do art. 52 desta lei, a advocacia pública promoverá, a 

critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial, o que não 

se aplica quando o responsável pela elaboração do parecer jurídico não pertencer 

aos quadros permanentes da Administração. 

Entretanto, e em que pese a boa intenção do legislador, o dispositivo 

contraria interesse público uma vez que faz referência ao art. 52, § 1º o qual trata 

da elaboração do parecer por ‘órgão de assessoramento jurídico da 

Administração’, de modo que independentemente de o parecerista em si ser 

servidor público permanente ou eventualmente um comissionado (nos casos de 

Municípios, por exemplo), o parecer é originário do órgão e tem caráter público, 

inclusive em razão das providências de aprovação a que usualmente tais 

opinativos se submetem. 

Ademais, a redação é ambígua, permitindo que se leia tanto a inaplicação 

do caput quando o parecerista originariamente não pertence aos quadros da 

Administração; quanto no caso de ele não mais pertencer aos quadros da 

Administração (no caso de exoneração, por exemplo) e a ausência de defesa neste 

segundo caso nos aparenta ser indesejável.” 

Inciso III do art. 32 

“III - considere que os modos de disputa aberto e fechado não permitem 

apreciação adequada das variações entre propostas.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa vincula a reserva da modalidade Diálogo 

competitivo aos modos de disputa aberto e fechado previsto na Lei, como uma 

condição para utilização desta modalidade. 

Todavia, e embora a boa intenção do legislador, a medida contraria o 

interesse público, pois não é adequado vincular o Diálogo competitivo ao modo 

de disputa para a apreciação adequada das variações entre propostas, tampouco 

à solução de eventuais deficiências com modos de disputa. O Diálogo competitivo 

requer avanço com licitantes selecionados para que a Administração identifique 

a melhor solução existente para atender a necessidade pública.” 

§ 4º e § 5º art. 94 

“§ 4º A contratada deverá divulgar em seu sítio eletrônico e manter à 

disposição do público, no prazo previsto nos incisos I e II do caput deste artigo, o 

inteiro teor dos contratos de que trata esta Lei e de seus aditamentos. 

§ 5º Não se aplica o disposto no § 4º deste artigo às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, a que se refere a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.” 

Razões dos vetos 

“A propositura legislativa estabelece que a contratada deverá divulgar em 

seu sítio eletrônico e manter à disposição do público, nos prazos previstos 
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no caput desse artigo, o inteiro teor dos contratos de que trata esta Lei e de seus 

aditamentos. 

Entretanto, e embora a boa intenção do legislador, a medida contraria o 

interesse público por trazer um ônus financeiro adicional e desnecessário ao 

particular, tendo em vista que a divulgação em ‘sítio eletrônico oficial’, por meio 

do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), prevista no caput deste 

dispositivo, atende ao princípio constitucional da publicidade e garante a 

transparência dos atos e documentos produzidos nos procedimentos de 

contratação pública. 

Ademais, tal obrigatoriedade poderá resultar em aumento dos custos dos 

contratos a serem firmados com a Administração Pública, uma vez que as 

empresas terão que ter profissionais especializados para a execução da demanda, 

especialmente, no caso de empresas de pequeno porte, as quais, muitas vezes, 

sequer dispõem de sítio eletrônico.” 

§ 2º do art. 175 

“§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar 

divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato 

de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local.” 

Razões do veto 

“A propositura estabelece que os entes federativos poderão instituir sítio 

eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas 

contratações, e que, até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar 

divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato 

de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. 

Todavia, e embora se reconheça o mérito da proposta, a determinação de 

publicação em jornal de grande circulação contraria o interesse público por ser 

uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em 

‘sítio eletrônico oficial’ atende ao princípio constitucional da publicidade. 

Além disso, tem-se que o princípio da publicidade, disposto no art. 

37, caput da Constituição da República, já seria devidamente observado com a 

previsão contida no caput do art. 54, que prevê a divulgação dos instrumentos de 

contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o qual passará 

a centralizar a publicidade dos atos relativos às contratações públicas.” 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública opinou pelo veto ao 

dispositivo transcrito a seguir: 

§ 5º do art. 174 

“§ 5º A base nacional de notas fiscais eletrônicas conterá as notas fiscais e 

os documentos auxiliares destinados a órgão ou entidade da Administração 

Pública, que serão de livre consulta pública, sem constituir violação de sigilo 

fiscal.” 

Razões do veto 
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“A propositura legislativa estabelece que a base nacional de notas fiscais 

eletrônicas conterá as notas fiscais e os documentos auxiliares destinados a órgão 

ou entidade da Administração Pública, que serão de livre consulta pública, sem 

constituir violação de sigilo fiscal. 

Contudo, embora se reconheça meritória a iniciativa do legislador, a 

medida contraria o interesse público, tendo em vista que permite consulta 

irrestrita a base nacional de notas fiscais eletrônicas, sem prever exceção 

relacionada à necessidade de sigilo, notadamente nos casos relacionados à 

segurança pública ou nacional. 

Ademais, a ausência de previsão nesse sentido pode resultar na 

possibilidade de conhecimento pela sociedade em geral, incluídas, por exemplo, 

as organizações criminosas, de informações que necessitam ter sigilo podendo 

resultar em risco às seguranças mencionadas. 

Por fim, a matéria já está regulamentada pelo Decreto nº 10.209, de 2020, 

a qual ‘dispõe sobre a requisição de informações e documentos e sobre o 

compartilhamento de informações protegidas pelo sigilo fiscal’.” 

Ouvidos, os Ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública 

manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 

§ 3º do art. 20 

“§ 3º Os valores de referência dos três Poderes nas esferas federal, 

estadual, distrital e municipal não poderão ser superiores aos valores de 

referência do Poder Executivo federal.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa dispõe que os valores de referência dos três 

Poderes nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos itens de consumo 

adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública, 

não poderão ser superiores aos valores de referência do Poder Executivo. 

Entretanto, e em que pese a boa intenção do legislador, o dispositivo, ao 

limitar a organização administrativa e as peculiaridades dos demais poderes e 

entes federados, viola o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º 

da Constituição da República, e do pacto federativo, inscrito no art. 18 da Carta 

Magna.” 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Advocacia-Geral da União 

opinaram pelo veto ao dispositivo a seguir transcrito: 

Inciso II do art. 24 

“II - o orçamento será tornado público apenas e imediatamente após a fase 

de julgamento de propostas.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa estabelece que o orçamento será tornado 

público apenas e imediatamente após a fase de julgamento de propostas. 

Entretanto, e embora a boa intenção do legislador, a medida contraria o 
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interesse público, tendo em vista que estabelece de maneira rígida que o 

orçamento deve ser tornado público após o julgamento das propostas e resulta 

na impossibilidade, por exemplo, que ele seja utilizado na fase de negociação, fase 

essa posterior a de julgamento e estratégica para a definição da contratação.” 

Ouvidos, o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União 

manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos: 

§ 3º e § 4º do art. 26 

“§ 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão estabelecer margem de 

preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados nacionais 

produzidos em seus territórios, e os Municípios poderão estabelecer margem de 

preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados nacionais 

produzidos nos Estados em que estejam situados. 

§ 4º Os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes poderão 

estabelecer margem de preferência de até 10% (dez por cento) para empresas 

neles sediadas.” 

Razões dos vetos 

“A propositura legislativa estabelece a possibilidade dos estados e 

municípios criarem margem de preferência para produtos produzidos em seu 

território. 

Entretanto, viola a vedação de criação de distinção entre brasileiros ou 

preferências entre si, consoantes art. 19, III, da Constituição da República. 

Ademais, o dispositivo contraria o interesse público ao trazer percentual 

da margem de preferência a fornecedores sediados no Estado, Distrito Federal ou 

Município sendo um forte limitador da concorrência, em especial nas 

contratações de infraestrutura.” 

A Advocacia-Geral da União opinou, ainda, pelo veto aos dispositivos 

transcritos a seguir: 

Inciso XII do § 1º do art. 32 

“XII - órgão de controle externo poderá acompanhar e monitorar os 

diálogos competitivos, opinando, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, 

sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade da licitação, antes da 

celebração do contrato.” 

Razões do veto 

“A proposta legislativa dispõe que órgão de controle externo poderá 

acompanhar e monitorar os diálogos competitivos, opinando, no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias úteis, sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade 

da licitação, antes da celebração do contrato. 

Entretanto, e em que pese o mérito da propositura, a medida, ao atribuir 

aos Tribunais de Contas o controle da legalidade sobre atos internos da 

Administração dos três poderes da República, extrapola as competências a eles 

conferidas pelo constituinte, por intermédio do art. 71 da Carta Magna, e também 
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viola o princípio da separação dos poderes, inscrito no art. 2º da Constituição 

Federal.” 

§ 2º do art. 53 

“§ 2º O parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, no 

todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade máxima 

do órgão ou entidade, hipótese em que esta passará a responder pessoal e 

exclusivamente pelas irregularidades que, em razão desse fato, lhe forem 

eventualmente imputadas.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa estabelece que o parecer jurídico que 

desaprovar a continuidade da contratação, no todo ou em parte, poderá ser 

motivadamente rejeitado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, hipótese 

em que esta passará a responder pessoal e exclusivamente pelas irregularidades 

que, em razão desse fato, lhe forem eventualmente imputadas. 

No entanto, a interpretação do dispositivo pode levar a crer que o 

parecerista é corresponsável pelo ato de gestão, contrariando a posição 

tradicional da jurisprudência pátria e trazendo insegurança a atividade de 

assessoramento jurídico.  

Ademais, o dispositivo desestimula o gestor a tomar medidas não 

chanceladas pela assessoria jurídica, mesmo que convicto da correção e melhor 

eficiência dessas medidas, o que pode coibir avanços e inovações.” 

§ 6º do art. 53 

“§ 6º O membro da advocacia pública será civil e regressivamente 

responsável quando agir com dolo ou fraude na elaboração do parecer jurídico 

de que trata este artigo.” 

Razões do veto 

“A propositura dispõe que o membro da advocacia pública será civil e 

regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude na elaboração do 

parecer jurídico de que trata este artigo. 

Todavia, em que pese a boa intenção do legislador, no objeto específico 

deste artigo, o advogado, público ou privado, já conta com diversas outras 

disposições sobre a sua responsabilização profissional (Lei nº 8.906, de 1994; art. 

184 do CPC; e, para os profissionais da Advocacia Geral da União, também na Lei 

nº 13.327, de 2016), as quais não estão sendo revogadas e nem harmonizadas com 

essa propositura. 

Ademais, o artigo não faz referência a eventual responsabilização 

administrativa ou mesmo penal daquele advogado, o que pode causar incerteza 

jurídica quanto à eventual instituição de responsabilidade “cível” (excludente das 

possíveis responsabilidades administrativa e/ou penal, em indevido 

recrudescimento do sistema atualmente vigente). 

Por fim, o dispositivo parece potencializar a geração de celeuma acerca do 
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nível de responsabilização dos pareceristas jurídicos junto aos procedimentos 

licitatórios, razões todas essas que justificariam o seu veto por contrariedade ao 

interesse público.” 

Art. 188 

“Art. 188. Ao regulamentar o disposto nesta Lei, os entes federativos 

editarão, preferencialmente, apenas 1 (um) ato normativo.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa dispõe que ao regulamentar o disposto nesta 

Lei, os entes federativos editarão, preferencialmente, apenas 1 (um) ato 

normativo. 

Entretanto, e em que pese o mérito da proposta, o dispositivo incorre em 

vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria reservada à Lei 

Complementar, nos termos do parágrafo único do art. 59 da Constituição da 

República, o qual determina que lei complementar disporá sobre a elaboração, 

redação, alteração e consolidação das leis.” 

Ouvidos, os Ministérios da Infraestrutura e da Economia manifestaram-se 

pelo veto aos seguintes dispositivos: 

§ 2º do art. 37 

“§ 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para 

contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual previstos nas alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘h’ do inciso XVIII do caput do art. 6º 

desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), o julgamento será por: 

I - melhor técnica; ou 

II - técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração 

da proposta técnica.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa prevê a obrigatoriedade de julgamento por 

melhor técnica e técnica e preço nos serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual previstos nas alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘h’ do inciso XVIII 

do caput do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). 

Entretanto, e embora a boa intenção do legislador, a medida contraria o 

interesse público, já que cabe ao gestor, analisando caso a caso, vocacionado no 

poder discricionário e com base na Lei, decidir, a depender do objeto a adoção do 

critério de julgamento. 

Ademais, esta imposição, vinculada - critério de julgamento com base na 

melhor técnica ou técnica e preço -, não se mostra a mais adequada e fere o 

interesse público, tendo em vista que não se opera para todos os casos possíveis 

de contratação, ao contrário, poderá haver um descompasso entre a 

complexidade/rigor da forma de julgamento versus objeto de pouca 
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complexidade que prescindem de valoração por técnica e preço.” 

§ 4º do art. 115 

“§ 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a 

responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a 

manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes 

da divulgação do edital.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa dispõe que nas contratações de obras e serviços 

de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for 

da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, 

deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. 

Todavia, o dispositivo contraria o interesse público, uma vez que restringe 

o uso do regime de contratação integrada, tendo em vista que o projeto é condição 

para obter a licença prévia numa fase em que o mesmo ainda será elaborado pela 

futura contratada.” 

Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Economia e da 

Infraestrutura e a Advocacia-Geral da União opinaram pelo veto aos dispositivos 

transcritos a seguir: 

§ 7º e § 8º do art. 46 

“§ 7º Os regimes de contratação integrada e semi-integrada somente 

poderão ser aplicados nas licitações para a contratação de obras, serviços e 

fornecimentos cujos valores superem aquele previsto para os contratos de que 

trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

§ 8º O limite de que trata o § 7º deste artigo não se aplicará à contratação 

integrada ou semi-integrada destinada a viabilizar projetos de ciência, tecnologia 

e inovação e de ensino técnico ou superior.” 

Razões dos vetos 

“A propositura legislativa estabelece que os regimes de contratação 

integrada e semi-integrada somente poderão ser aplicados nas licitações para a 

contratação de obras, serviços e fornecimentos cujos valores superem aquele 

previsto para os contratos de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Entretanto, e em que pese o mérito da proposta, a medida contraria o 

interesse público na medida que restringe a utilização dos regimes de contratação 

integrada e semi-integrada para obras, serviços e fornecimentos de pequeno e 

médio valor, em prejuízo à eficiência na Administração, além do potencial 

aumento de custos com a realização de posteriores aditivos contratuais. 

Outrossim, considerando o conceito estabelecido no art. 6º, incisos XXXII 

e XXXIII, do Projeto de Lei, para os regimes de execução em questão vê-se o risco 

de que tecnologias diferenciadas fiquem impossibilitadas de serem internalizadas 

em obras de médio e menor porte, tais como: obras de estabelecimentos penais e 

de unidades de atendimento socioeducativo, no âmbito da segurança pública, 
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melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística, SUS e 

PAC. 

Por fim, tem-se que o dispositivo impacta negativamente em diversas 

políticas públicas sociais que hoje utilizam a contratação integrada como meio 

mais efetivo para a realização dos fins traçados no planejamento estatal.” 

Ouvidos, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e a 

Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 

Inciso III do § 1º do art. 53 

“III - dar especial atenção à conclusão, que deverá ser apartada da 

fundamentação, ter uniformidade com os seus entendimentos prévios, ser 

apresentada em tópicos, com orientações específicas para cada recomendação, a 

fim de permitir à autoridade consulente sua fácil compreensão e atendimento, e, 

se constatada ilegalidade, apresentar posicionamento conclusivo quanto à 

impossibilidade de continuidade da contratação nos termos analisados, com 

sugestão de medidas que possam ser adotadas para adequá-la à legislação 

aplicável.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa estabelece regras e parâmetros para a 

elaboração dos pareceres jurídicos, além de tratar sobre o fluxo processual interno 

na Administração. 

Todavia, e embora se reconheça o mérito da propositura, a medida, ao 

dispor sobre organização administrativa e procedimento interno na 

Administração dos demais poderes da República e dos entes federativos, viola o 

princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal, 

e do pacto federativo, inscrito no art. 18 da Carta Magna.” 

O Ministério da Economia e a Controladoria-Geral da União, 

manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 

§ 1º do art. 54 

“§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de 

extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, 

bem como em jornal diário de grande circulação.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativas dispõe que, sem prejuízo da divulgação e 

manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é obrigatória a publicação de extrato 

do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, 

bem como em jornal diário de grande circulação. 

Todavia, e embora se reconheça o mérito da proposta, a determinação de 

publicação em jornal de grande circulação contraria o interesse público por ser 
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uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em 

‘sítio eletrônico oficial’ atende ao princípio constitucional da publicidade. 

Além disso, tem-se que o princípio da publicidade, disposto no art. 

37, caput da Constituição da República, já seria devidamente observado com a 

previsão contida no caput do art. 54, que prevê a divulgação dos instrumentos de 

contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o qual passará 

a centralizar a publicidade dos atos relativos às contratações públicas.” 

Ouvidos, os Ministérios de Infraestrutura, da Economia e a Controladoria-

Geral da União manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos: 

§ 2º e § 3º do art. 115 

“§ 2º Nas contratações de obras, a expedição da ordem de serviço para 

execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de depósito em conta 

vinculada dos recursos financeiros necessários para custear as despesas 

correspondentes à etapa a ser executada. 

§ 3º São absolutamente impenhoráveis os valores depositados na conta 

vinculada a que se refere o § 2º deste artigo.” 

Parágrafo único da art. 142 

“Parágrafo único. Nas contratações de obras, observar-se-á o disposto no 

§ 2º do art. 115 desta Lei.” 

Razões dos vetos 

“A propositura legislativa estabelece que nas contratações de obras, a 

expedição da ordem de serviço para execução de cada etapa será 

obrigatoriamente precedida de depósito em conta vinculada dos recursos 

financeiros necessários para custear as despesas correspondentes à etapa a ser 

executada. 

Entretanto, e em que pese o mérito da proposta, a medida contraria o 

interesse público, tendo em vista que a obrigatoriedade de depósito em conta 

vinculada como requisito para expedição de ordem de serviço na execução de 

obras contribuirá para aumentar significativamente o empoçamento de recursos, 

inviabilizando remanejamentos financeiros que possam se mostrar necessários ou 

mesmo para atender demandas urgentes e inesperadas. 

Ademais, tem-se que a existência de financeiro não deve ser exigência para 

a ordem de início do contrato, mas apenas a previsão orçamentária, caracterizada 

pela conhecida nota de empenho. 

Por fim, tal medida infringe princípios e normas de direito financeiro, 

como o art. 56 da Lei nº 4.320, de 1964, que exige a observância do princípio de 

unidade de tesouraria e veda qualquer fragmentação para criação de caixas 

especiais, como seriam as contas vinculadas, para a realização de antecipação de 

pagamentos por parte da Administração, que depositaria o valor da etapa da obra 

de forma antecipada, antes do cumprimento da obrigação por parte do 

contratado.” 
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A Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União opinaram 

pelo veto ao dispositivo transcrito a seguir: 

Parágrafo único do art. 159 

“Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se for celebrado 

acordo de leniência nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a 

Administração também poderá isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no 

art. 156 desta Lei e, se houver manifestação favorável do tribunal de contas 

competente, das sanções previstas na lei orgânica do Tribunal de Contas 

competente.” 

Razões do veto 

“A propositura legislativa estabelece que na hipótese de ser celebrado 

acordo de leniência nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a 

Administração também poderá isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no 

art. 156 desta Lei e das sanções previstas na sua respectiva lei orgânica. 

Entretanto, e em que pese o mérito da propositura, a medida, ao prever a 

participação de órgão auxiliar do Poder Legislativo na aplicação de instrumento 

típico do exercício do Poder Sancionador da Administração Pública, viola o 

princípio da separação dos poderes, inscrito no art. 2º da Constituição da 

República. 

Ademais, a extensão dos efeitos promovidos pelo acordo de leniência de 

que trata a Lei nº 12.846, de 2013 se inserem dentro da função típica da 

Administração Pública e não se confundem com a atividade de fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária exercidas pelo Poder Legislativo, o que acaba 

por extrapolar as competências conferidas pelo constituinte, por intermédio do 

art. 71 da Carta Magna. 

Outrossim, a medida contraria o interesse público, ao condicionar a 

assinatura do acordo de leniência à participação do Tribunal de Contas 

respectivo, ainda que restrito às suas sanções, criando uma nova etapa no 

procedimento, o que poderia levar a um enfraquecimento do instituto.” 

Ouvidos, ainda, os Ministérios da Economia, da Justiça e Segurança 

Pública, da Saúde, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União 

manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 

Art. 172 

“Art. 172. Os órgãos de controle deverão orientar-se pelos enunciados das 

súmulas do Tribunal de Contas da União relativos à aplicação desta Lei, de modo 

a garantir uniformidade de entendimentos e a propiciar segurança jurídica aos 

interessados. 

Parágrafo único. A decisão que não acompanhar a orientação a que se 

refere o caput deste artigo deverá apresentar motivos relevantes devidamente 

justificados.” 

Razões do veto 
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“A propositura estabelece que os órgãos de controle deverão orientar-se 

pelos enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União relativos à 

aplicação desta Lei, de modo a garantir uniformidade de entendimentos e a 

propiciar segurança jurídica aos interessados. 

Entretanto, e em que pese o mérito da propositura, o dispositivo ao criar 

força vinculante às súmulas do Tribunal de Contas da União, viola o princípio da 

separação dos poderes (art. 2º, CF), bem como viola o princípio do pacto 

federativo (art. 1º, CF) e a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

(art. 18, CF).” 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me conduziram a vetar os 

dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais submeto à elevada 

apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.4.2021 - Edição extra-F 
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Índice Remissivo 

 

 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 

- art. 45, VI 

- extinção do contrato pelo não cumprimento das obrigações à reserva 

de cargos para pessoa com deficiência ou reabilitados: art. 137, IX 

 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho 

- repactuação de preços: art. 135, II 

- não vinculação da Administração Pública: art. 135, §§ 1º e 2º 

 

Adjudicação 

- art. 71, IV 

- contratação direta e procedimentos auxiliares: art. 71, § 4º 

 

Administração 

- art. 6º, IV 

 

Administração Pública 

- art. 6º, III 

 

Agente de contratação 

- conceito: art. 6º, LX 

- art. 7º, I, II, III 

- art. 8º caput e § 1º 

- art. 61, § 2º 

- responsabilidade individual do agente de contratação (regra): art. 8º, 1º

  

 

Agente público 

- art. 6º, V 

 

Alienações 

- art. 76 e 77 

- precedida de avaliação: art. 76 

- imóveis: autorização legislativa e licitação na modalidade leilão: art. 76, 

I 

- dispensa de autorização legislativa: art. 76, § 1º e § 4º 

- dispensa de licitação: art. 76, I, “a” a “f” 
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 - móveis: art. 76, II 

   - dependerá de licitação na modalidade leilão: art. 76, 

II 

  - dispensa de licitação: 76, II, “a” a “f”. 

- reversão da doação de imóveis: art. 76, § 2º 

- vedada alienação do bem imóvel doado: art. 76, § 2º 

- concessão de título de propriedade: art. 76, § 3º 

- vedações de concessão: art. 76, § 4º, III 

- extinção automática da concessão: art. 76, § 4º, IV 

- imóvel em zona rural: art. 76, § 4º, V 

- limitação de áreas da Lei 11.952/2009: art. 76, § 4º, VI 

- investidura: art. 76, § 5º 

- doação: art. 76, § 6º 

- clausula de reversão: art. 76, § 7º 

- direito de preferência ao ocupante do imóvel objeto da licitação: art. 77 

 

Alteração de contrato 

- justificativa: art. 124 

- unilateralmente: art. 124, I 

 - modificação de projeto: art. 124, I, a 

 - modificação de valor contratual decorrente de acréscimos ou 

supressões: art. 124, I, b 

- por acordo entre as partes: art. 124, II 

 - substituição de garantia: art. 124, II, a 

 - modificação de regime de execução, modo de fornecimento: 

art. 124, II, b 

 - modificação da forma de pagamento, vedada antecipação do 

pagamento: art. 124, II, c 

- restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro (teoria da imprevisão): 

art. 124, II, d, § 2º, § 3º 

- falhas de projeto, apuração de responsabilidade e ressarcimento: art. 

124, § 1º. 

- elevação extraordinária do preço de insumo: art. 124, § 2º 

- atraso na execução decorrente de desapropriação, desocupação, 

servidão administrativa ou licenciamento ambiental: art. 124, § 3º 

- acréscimos ou supressões em obras, serviços ou compras até 25%: art. 

125. 

- acréscimos em reformas de edifícios ou equipamentos até 50%: art. 125. 

- manutenção da natureza do objeto contratado: art. 126 

- alteração quando ausentes preços unitários: art. 127 

- diferença entre o valor global do contrato e o valor global de referência 
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não poderá ser reduzida por aditamentos: art. 128 

- ressarcimento em caso supressão de obras, bens ou serviços já 

adquirido ou prestado: art. 129 

- manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração 

unilateral: art. 130 

- termo aditivo: art. 132 

- é vedada a alteração dos valores contratuais na contratação integrada 

ou semi-integrada, exceto nos seguintes casos: art. 133 

- restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro: art. 133, I 

- alteração do projeto ou especificações não decorrentes de erros ou 

omissões por parte do contratado, observados os limites do art. 125: art. 133, II 

- alteração do projeto nas contratações semi-integradas nos termos do § 

6º do art. 46: art. 133, III 

- decorrente de evento superveniente alocado na matriz de risco como 

de responsabilidade de Administração: art. 133, IV 

- alteração decorrente da criação, alteração ou extinção de tributos ou 

encargos legais: art. 134 

- não caracteriza alteração contratual: 

- variação do valor nos casos de reajuste ou repactuação de preços: art. 

136, I 

- atualizações, compensações, penalizações financeiras: art. 136, II 

- alterações na razão ou denominação do contratado: art. 136, III 

- empenho de dotações orçamentárias: art. 136, IV 

 

Amostra  

- fornecimento de bens: art. 41, II 

- do licitante provisoriamente vencedor na fase de julgamento das 

propostas ou de lances: art. 41, § 2º 

 

Anteprojeto 

- conceito: art. 6º, XXIV 

- dispensada elaboração do projeto básico: art. 46, § 2º 

 

Anulação da licitação 

- de ofício ou mediante provocação em caso de ilegalidade insanável: art. 

71, III 

- contraditório: art. 71, § 3º 

- contratação direta e procedimentos auxiliares: art. 71, § 4º 

- dever de indenizar da Administração: art. 71, § 5º 

- responsabilização de quem deu causa: art. 71, § 5º 
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Apostilamento 

- variação do valor nos casos de reajuste ou repactuação de preços: art. 

136, I 

- atualizações, compensações, penalizações financeiras: art. 136, II 

- alterações da denominação do contratado: art. 136, III 

- empenho de dotações orçamentárias: art. 136, IV 

 

Assessoramento jurídico  

  - art. 7º, § 2º 

   - controle prévio de legalidade do processo licitatório: art. 53 

- parecer jurídico - requisitos: art. 53, § 1º 

- rejeição do parecer motivadamente: art. 53, § 2º 

- controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos 

de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços e outros 

instrumentos congêneres e seus aditivos: art. 53, § 4º 

- casos de dispensada análise jurídica: art. 53, § 5º 

- minutas padronizadas: art. 53, § 5º 

- órgão auxiliar na elaboração de decisões de recursos e pedidos de 

reconsideração: art. 168, parágrafo único. 

 

Atualização de valores da lei de licitações 

 - revisão anual pelo Poder Executivo Federal: art. 182 

 - índice utilizado para a revisão: art. 182 

 

Audiência Pública 

- art. 21 

- prazo mínimo: 8 dias úteis: art. 21 

- consulta pública do edital: art. 21, parágrafo único 

 

Autoridade  

- art. 6º, VI 

- art. 7º 

 

Bancos de dados públicos (preços) 

- art. 23 

 

Bens e serviços comuns 

 - art. 6º XIII 

 

Bens e serviços especiais 

 - art. 6º XIV 
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Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas 

- consulta prévia obrigatória: art. 91, § 4º 

- prazo (quinze dias úteis) para órgãos e entidades informarem e 

atualizarem os dados relativos às sanções por eles aplicadas: art. 161 

 

Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras  

- art. 6º, LI  

- art. 19, inc. II 

 

Centrais de Compras 

- objetivo realizar compras em grande escala para atender a diversos 

órgãos e entidades: art. 181 

- município de até 10 mil habitantes poderão utilizar-se de consórcios 

públicos (lei n. 11.107/2005): art. 181, parágrafo único 

 

Certificado digital para identificação e assinatura eletrônica 

 - art. 12, § 2º 

 

Certificações  

- art. 17, § 6º, 41, § 1º 

 

Chamamento público 

- art. 81 

- procedimento de manifestação de interesse: art. 81 

 

Comissão de contratação:  

- art. 6º, L 

- art. 8º, § 2º; 

- responsabilidade solidária art. 8º, § 2º; 

- contratação de assessoria: art. 8º 4º 

- negociação de condições mais vantajosas para a Administração: art. 60, 

§ 2º 

- agente de contratação: art. 8º e § 1º. 

- responsabilidade individual do agente de contratação (regra): art. 8º, 1º

  

- pregoeiro: art. 8º, § 5º 

 

Compras 

- art. 2º, II  



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

137 
 

- art. 40 a 44 

- art. 6º, X 

- planejamento (consumo anual): art. 40, caput 

- condições do setor privado: art. 40, I 

- processamento pelo sistema de registro de preços: art. 40, II 

- definição de unidades e quantidades: art. 40 III 

- guarda e armazenamento: art. 40, IV 

- padronização: art. 40, V, a; art. 43 

- parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso: art. 40, V, b 

- responsabilidade fiscal, mediante a verificação da despesa estimada 

com a prevista no orçamento: art. 40, V, c.  

- termo de referência: art. 40, § 1º.  

- contratação direta - justificativa do preço: art. 71, VII 

 

Concessões, parcerias público-privadas e licitações de serviços de publicidade 

- aplicam-se subsidiariamente a lei geral de licitações: art. 186 

 

Concorrência 

- conceito: art. 6º, XXXVIII;  

- modalidade: art. 28, II;  

- procedimento: art. 17 c/c 29 

 

Concurso 

- art. 6º, XXXIX; art. 28, III, art. 30 

 

Condutas vedadas aos agentes 

- art. 9º 

 

Consórcio de empresas em licitação 

- art. 15 

- acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual 

para fins de habilitação do consórcio: art. 15, § 1º 

- consórcio de microempresas e pequenas empresas não se exigirá 

acréscimo de valor para fins de habilitação: art. 15, § 2º 

- constituição do consórcio mediante registro: art. 15, § 3º 

- número limite de empresas participantes: art. 15, § 4º 

- substituição de consorciado: art. 15, § 5º 

 

Consórcio público 

  - divulgação do edital facultativa adicional em sítio eletrônico oficial do 
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ente de maior nível no caso de consórcio público: art. 54, § 1º 

- dispensa de licitação com valor duplicado em casos de consórcios 

públicos, autarquias ou fundações qualificadas como agências executivas: art. 75, 

§ 2º 

- município de até 10 mil habitantes poderão utilizar-se de consórcios 

públicos (lei n. 11.107/2005): art. 181, parágrafo único 

 

Contagem dos prazos 

- exclui o dia do começo e inclui o vencimento e demais regras: art. 183 

e §§ 1º a 3º 

 

Contratação de Artistas 

- exclusividade permanente e contínua de representação: art. 74, § 2º 

- vedada exclusividade restrita a evento ou local específico: art. 74, § 2º 

  

Contratação de mais de uma empresa ou instituição para o mesmo serviço 

(economia de escala) 

- art. 49 

- controle da execução individualizado: art. 49, § 1º 

 

Contratação de obras 

- prazo para a Administração divulgar os quantitativos e os preços 

unitários e totais que contratar art. 93, 2º 

  - prazo para a Administração divulgar, após a conclusão do contrato, os 

quantitativos executados e os preços praticados: art. 93, § 2º 

 

Contratação direta 

- instrução do processo: art. 72 

- formalização de documentos: art. 72, I 

- estimativa de despesa: art. 72, II c/c art. 23 

- parecer jurídico e técnico: art. 72, III 

- recursos orçamentários: art. 72, IV 

- requisitos de qualificação mínima: art. 72, V 

- razão da escolha do contratado: art. 72, VI 

- justificativa do preço: art. 72, VII 

- autorização da autoridade máxima: art. 72, VIII 

- publicação do ato que autoriza ou extrato do contrato: art. 72, parágrafo 

único 

- responsabilidade solidária em caso de contratação direta irregular: art. 

73 
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Contratação emergencial 

- dispensa de licitação: art. 75, VIII 

- emergência fabricada - considera-se emergencial a contratação por 

dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público: art. 75, § 6º  

- apuração de responsabilidade do agente que deu causa a situação 

emergencial: art. 75, § 6º 

 

Contratação integrada 

- art. 6º, XXXII 

- art. 46, V 

- dispensado projeto básico: art. 46, § 2º 

- aprovação projeto pela administração: art. 46, § 3º 

- responsabilidade do contratado: art. 46, § 3 

- desapropriação: art. 46, § 4º 

- uso permitido nas licitações para a contratação de obras, serviços e 

fornecimentos cujos valores superem aquele previsto para os contratos de que 

trata a Lei nº 11.079: art. 46, § 7º 

- não se aplicará o limite do § 7º à contratação integrada ou semi-

integrada destinada a viabilizar projetos de ciência, tecnologia e inovação e de 

ensino técnico ou superior: art. 46, § 8º 

- licitado por preço global: art. 46, § 9º 

- prazo de 60 dias úteis para apresentação de propostas: art. 55, II, c 

 

Contratação por tarefa 

- art. 6º, XXXI 

- art. 46, IV 

- licitado por preço global: art. 46, § 9º 

 

Contratação semi-integrada 

- art. 6º, XXXIII 

- art. 46, VI 

- desapropriação: art. 46, § 4º 

- alteração projeto básico: art. 46, § 5º 

 - uso permitido nas licitações para a contratação de obras, serviços e 

fornecimentos cujos valores superem aquele previsto para os contratos de que 

trata a Lei nº 11.079: art. 46, § 7º 

- não se aplicará o limite do § 7º à contratação integrada ou semi-

integrada destinada a viabilizar projetos de ciência, tecnologia e inovação e de 

ensino técnico ou superior: art. 46, § 8º 

- licitado por preço global: art. 46, § 9º 

- prazo para apresentação de propostas: art. 55, II, d 
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Contratado 

- conceito: art. 6º, VIII  

 

Contratante 

- conceito: art. 6º, VII  

 

Contrato 

  - recusa de assinatura ou não apresentação de documentos para a 

contratação - execução integral da garantia: art. 58, § 3º 

- fiscalização: art. 117 

- responsabilidade do contratado de reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, a suas expensas: art. 119 

- responsabilidade pelos danos causados à Administração: art. 120 

- responsabilidade do contratado pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato: art. 121 

- alterações: art. 124 a 136. Vide alterações de contrato 

- regula-se pelas suas cláusulas e preceitos de direito público: art. 89 

- princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 

privado: art. 89 

- conteúdo do preambulo: art. 89, § 1º 

- cláusulas, direitos, responsabilidades, vinculação a proposta 

vencedora: art. 89, § 2º 

- cláusulas obrigatórias: art. 92 

- convocação do vencedor para assinar o contrato: art. 90 

- decadência do direito de assinar o contrato: art. 90 

- prorrogação do prazo para assinar o contrato: art. 90, § 1º 

 - convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação: 

art. 90, § 2º 

- liberação da proposta do vencedor: art. 90, § 3º 

- convocação dos licitantes remanescentes para negociação: art. 90, § 4º  

- aceite de proposta dos remanescentes mesmo acima do preço 

adjudicado: art. 90, § 4º, I e § 6º 

- aceite da proposta do remanescente caso frustrada a negociação com 

os remanescentes por melhor preço: art. 90, § 4º, II 

- recusa de assinar contrato ou equivalente configura descumprimento 

total da obrigação: art. 90, § 5º 

- perda da garantia de proposta: art. 90, § 5º 

- a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de 

remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão 

contratual: art. 90, § 7º 
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- forma escrita: art. 91 

- forma eletrônica: art. 91, 3º 

- juntada do contrato e aditamentos ao processo de contratação: art. 91 

- publicação no sítio eletrônico oficial: art. 91 

- admite-se o sigilo quando imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado: art. 91, § 1º 

- direitos reais sobre imóveis por escritura: art. 91, § 2º 

- procedimento prévio a formalização e prorrogação de contratos - 

consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP): art. 91, § 4º, 

- cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para 

dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as hipóteses de licitações 

internacionais; contratação com empresa estrangeira para compra de 

equipamento fabricado e entregue no exterior e para contratações de unidades 

administrativas brasileiras com sede no exterior): art. 92, § 1º 

- previsão de prazo antecedente à expedição da ordem de serviço para 

verificação de pendências e adoção de outras providências, liberação de áreas: 

art. 92, § 2º  

- previsão de índice de reajustamento vinculada a apresentação da 

proposta nos contratos de obras e serviços de engenharia: art. 92, § 3º 

- cláusula que contenha o critério de reajustamento de preços, nos 

contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de um ano: art. 

92, 4º 

- obrigatoriedade: art. 95 

- hipóteses de substituição por outros instrumentos: art. 95, I e II 

- cessão de direitos autorais: art. 93 

- contrato verbal – admissível para pequenas compras de pronto 

pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a dez mil reais: art. 

95, § 2º 

- garantias contratuais: art. 96 

- prerrogativas da administração: art. 104 

- revisão das cláusulas econômicas: art. 104, §§ 1º e 2º 

- duração dos contratos: arts. 105 a 114 

- execução dos contratos : arts. 115 a 123 

- alteração dos contratos e preços: arts. 124 a 136 

- extinção dos contratos (vide extinção do contrato): arts. 137 a 139 

 

Contrato de aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática 

- duração de até 5 (cinco) anos: art. 106 e seu § 2º 

 

Contrato de eficiência  
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- art. 6º, LIII 

 - art. 39, § 4º 

- duração até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento e de até 35 

(trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento: art. 110, I e II 

  

Contrato de serviços e fornecimentos contínuos 

- duração - prazo de até 5 (cinco) anos: art. 106 

- extinção na data de aniversário do contrato: art. 106, § 1º 

- prorrogação, respeitado o prazo decenal: art. 107 

 

Contrato por escopo 

- prorrogação automática: art. 111 

- sanções no contrato de escopo: art. 111, parágrafo único, I 

- extinção e continuidade da execução: art. 111, parágrafo único, II 

 

Contrato verbal 

− admitido excepcionalmente para pequenas compras ou prestação de 

serviços de pronto pagamento cujo valor não seja superior a dez mil reais: art. 95, 

§ 2º 

 

Controle das Contratações 

- art. 169 a 174 

- submetidas a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e 

controle preventivo: art. 169 

- subordinado controle social: art. 169 

- responsabilidade pela implementação das práticas de gestão e controle: 

art. 169, § 1º 

- busca de resultado mais vantajoso para a Administração, com 

eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas: art. 169, § 1º 

- acesso irrestrito aos documentos, inclusivo os sigilosos: art. 169, § 2º 

- impropriedade formal (ações para sanear e mitigar riscos, aperfeiçoar 

e capacitar agentes públicos): art. 169, § 3º, I 

- irregularidades que configure dano à Administração, apurar infrações, 

individualizar condutas e remeter ao MP para apuração dos demais ilícitos de 

seu competência: art. 169, § 3º, II 

- critérios para fiscalização (oportunidade, materialidade, relevância e 

risco): art. 170  

- devem ser considerados (as razões apresentadas pelos órgãos e 

entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação): art. 170 e § 1º 

- omissão no dever de prestar informações não impedirá as deliberações 

dos órgãos de controle: art. 170, § 2º 
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- desconsideração de documentos impertinentes, protelatórios ou de 

nenhum interesse: art. 170, § 3º 

- legitimidade para representar irregularidade: art. 170, § 4º 

 -vide Tribunal de Contas 

 

Convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 

- aplicam-se as disposições da Lei de Licitações: art. 184 

 

Cooperativas 

- Participação em licitações: art. 16 

 

Credenciamento 

  - art. 6º, XLIII e art. 78, I e art. 79 

- objetos que possa possam ser contratados por credenciamentos: art. 74, 

IV 

  - uso para contratação paralela e não excludente: art. 79, I, e seu 

parágrafo único, II e III 

  - contratação com seleção a critério de terceiros: art. 79, II e seu parágrafo 

único, III 

  - contratação em mercados fluidos: art. 79, III e seu parágrafo único, IV 

  - procedimento será definido em regulamento: art. 79, parágrafo único 

  - divulgação manutenção permanente à disposição do público em sítio 

eletrônico oficial do edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o 

cadastramento permanente de novos interessados: art. 79, parágrafo único, inc. I 

  - critérios objetivos de distribuição da demanda quando não for possível 

a contratação simultânea de todos os credenciados: art. 79, parágrafo único, II 

  - condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e 

II do caput, deverá definir o valor da contratação art. 79, parágrafo único, III 

  - registro das cotações de mercado vigentes no momento da contratação 

no caso do inc. III: art. 79, parágrafo único, IV 

  - não é permitido, sem prévia autorização, o cometimento a terceiros do 

objeto contratado: art. 79, parágrafo único, V 

  - a denúncia do contrato poderá ser feita nos prazos fixados no edital: 

art. 79, parágrafo único, VI 

 

Crimes em licitações 

- arts. 337-E a 337-P do Código Penal: art. 178 

 

Critério de aceitabilidade de preços unitário e global 

- art. 59, § 3º 

- art. 82, § 1º 
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Critérios de desempate de propostas 

  - art. 60 

  - disputa final: art. 60, I 

  - avaliação de desempenho contratual prévio: art. 60 II 

  - desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres: art. 

60, III 

  - desenvolvimento de programa de integridade: art. 60, IV 

  - hipóteses de preferência em caso de empate: art. 60, § 1º 

  - produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do 

órgão ou entidade licitante: art. 60, § 1º, I 

  - produzidos ou prestados por empresas brasileiras: art. 60, § 1º, II 

  - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no país: art. 60, § 1º, III 

  - aplicação das regras do empate ficto da LC 123/2006: art. 60, § 2º 

 

Critérios de julgamento 

- art. 33 

  - sigilo do orçamento: art. 24 (inc. II vetado) 

  - não haverá sigilo na licitação com critério de julgamento por maior 

desconto: art. 24, parágrafo único. 

 

  – menor preço: art. 33, I; art. 34 

- prazo para apresentação de propostas para aquisição de bens 

– 8 dias úteis: art. 55, I, a 

- prazo para apresentação de propostas para serviços e obras 

comuns – 10 dias úteis: art. 55, II, a 

- prazo para apresentação de propostas para serviços e obras 

especiais – 25 dias úteis: art. 55, II, b 

 

  – maior desconto: art. 33, II 

- art. 34 

- prazo para apresentação de propostas para aquisição de bens 

– 8 dias úteis: art. 55, I, a 

- prazo para apresentação de propostas para serviços e obras 

comuns - 10 dias úteis: art. 55, II, a 

- prazo para apresentação de propostas para serviços e obras 

especiais – 25 dias úteis: art. 55, II, b 

 

  - melhor técnica ou conteúdo artístico: art. 33, III 

- edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será 
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atribuída aos vencedores: art. 35 

- poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos 

de natureza técnica, científica ou artística: art. 35, parágrafo único 

  - prazo para apresentação de propostas para serviços e obras: 

art. 54, IV 

 

– técnica e preço: art. 33, IV; art. 36; art. 37 

- maior pontuação obtida a partir da ponderação das notas 

atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta: art. 36. 

- serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual: art. 36, § 1º, I  

 - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia 

sofisticada e de domínio restrito: : art. 36, § 1º, II  

 – bens e serviços especiais de tecnologia da informação e 

comunicação: : art. 36, § 1º, III  

 – obras e serviços especiais de engenharia: : art. 36, § 1º, IV;  

 – objetos que admitam soluções específicas e alternativas e 

variações de execução quando essas soluções e variações puderem ser 

adotadas à livre escolha dos licitantes: : art. 36, § 1º, V.  

 - proporção técnica máxima: art. 36, § 2º (70% técnica) 

- desempenho pretérito na execução de contratos com a 

Administração Pública: art. 36, § 3º 

- prazo para apresentação de propostas – 35 dias úteis: art. 55, 

IV 

  – maior lance, no caso de leilão: art. 33, V 

- prazo para apresentação de propostas – 15 dias úteis: art. 55, 

III 

 

 – maior retorno econômico: art. 33, VI;  

- utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de 

eficiência: art. 39.  

- prazo para apresentação de propostas aquisição de bens – 15 

dias úteis: art. 55, I, b 

 

Cronograma físico-financeiro 

- pagamento: art. 46, § 9º 

-planilha com preços unitários: art. 56, § 5º 

 

Dano ao erário 

- responsabilidade solidária entre o contratado e o agente público: art. 73 

- demonstração clara e precisa nas hipóteses de sobrepreço ou 
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superfaturamento: art. 73, parágrafo único 

 

Dedicação exclusiva de mão de obra (serviços)  

  - comprovação da regularidade quanto as obrigações trabalhistas e 

FGTS: art. 50 

 

Defesa judicial do agente público 

 - a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua 

representação judicial ou extrajudicial: art. 10 

- não será feita a defesa pela advocacia pública: art. 10, § 1º 

- defesa até mesmo após a exoneração do cargo, emprego ou função: art. 

10, § 2º 

 

Desapropriação 

- art. 45, § 5º 

- imissão provisória: art. 45, § 5º, V 

 

Desclassificação de proposta 

- ausência de declaração de que as propostas cumprem os direitos 

trabalhistas: art. 32, § 1º 

 

Desconsideração da personalidade jurídica 

 - art. 160 

 

Dever da Administração de decidir 

- dever de decidir sobre solicitações e reclamações sobre a execução dos 

contratos: art. 123 

 - prazo para decidir de 1 mês, prorrogável por igual período: art. 123, 

parágrafo único 

 

Diálogo competitivo  

- art. 6º, XLII 

- art. 28, V 

- art. 32 

- art. 2º, II e III da Lei n. 8.987/95 

- art. 10 da Lei 11.079/2004 

 

Direitos autorais 

- cessão de direitos autorais nas contratações de projetos ou de serviços 

técnicos especializados, inclusive aqueles que contemplem o desenvolvimento de 

programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos 
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e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação e respectiva 

documentação técnica associada (software): art. 93 

- facultado não exigir a cessão de direitos autorais quando o objeto da 

contratação envolver a atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter de 

científico, tecnológico ou de inovação: art. 93, § 2º 

 

Direitos reais 

- direitos reais sobre imóveis por escritura: art. 91, § 2º 

 

Dispensa de licitação 

- art. 75 

- obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de 

veículos automotores: art. 75, I 

- outros serviços e compras: art. 75, II 

- valor aferido com base no despendido no exercício financeiro com 

objetos de mesma natureza (mesmo ramo de atividade): art. 75, § 1º, I e II 

- valor duplicado em casos de consórcios públicos, autarquias ou 

fundações qualificadas como agências executivas: art. 75, § 2º 

- obrigatória publicação em sítio eletrônico de aviso com a especificação 

do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em 

obter propostas adicionais de eventuais interessados: art. 75, § 3º 

- licitação deserta: art. 75, III 

- em razão do objeto: art. 75, IV 

 - manutenção de garantia: art. 75, IV, a 

 - acordo internacional específico: art. 75, IV, b 

 - produtos para pesquisa e desenvolvimento, até trezentos mil, 

para obras e serviços de engenharia: art. 75, IV, c 

 - transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso 

ou de  

exploração de criação protegida: art. 75, IV, d 

 - hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis no tempo 

necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes: art. 75, IV, 

e 

 - bens ou serviços, produzidos ou prestados no País que 

envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional: 

art. 75, IV, f; art. 108 

 - materiais padronizados de uso das Forças Armadas: art. 75, 

IV, g; art. 108 

 - bens e serviços para atender aos contingentes militares das 

forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior: art. 75, 

IV, h 
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 - abastecimento ou suprimento de efetivos militares em 

deslocamento operacional ou adestramento: art. 75, IV, i 

 - coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos recicláveis ou reutilizáveis: art. 75, IV, j 

 - aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos: 

art. 75, IV, k 

 - serviços técnicos especializados ou aquisição ou locação de 

equipamentos destinados ao rastreamento e a obtenção de provas (OrCrim): art. 

75, IV, l 

- para contratação com vistas a inovação e à pesquisa científica de que 

trata a Lei n. 10.973/2004: art. 75, V; art. 108 

- comprometimento da segurança nacional: art. 75, VI; art. 108 

- nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção 

federal ou de grave perturbação da ordem: art. 75, VII 

- nos casos de emergência ou de calamidade pública: art. 75, VIII 

- para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 

Administração Pública: art. 75, IX 

- quando a União tiver que intervir no domínio econômico: art. 75, X 

- para celebração de contrato de programa com ente federativo: art. 75, 

XI 

- para contratação em que houver transferência de tecnologia de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS): art. 75, XII; art. 108 

 - para contratação de profissionais para compor a comissão 

para avaliação de critérios de técnica: art. 75, XIII 

 - para contratação de associação de pessoas com deficiência 

física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade: art. 75, XIV 

 - para contratação realizada por instituição científica, 

tecnológica e de inovação (ICT) de instituição brasileira sem finalidade lucrativa: 

art. 75, XV 

- contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa 

presa: art. 75, XV 

- para a aquisição de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou 

distribuídos por fundação: art. 75, XVI; art. 108 

 

Disputa aberto 

 - vide Modos de Disputa 

 

Disputa fechado 

 - vide Modos de Disputa 
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Duração dos contratos 

- duração obrigatória prevista no edital: art. 105 

- observada a disponibilidade orçamentária a cada exercício financeiro: 

art. 105 

- prazo de até 5 anos para serviços e fornecimentos contínuos (art. 106) e 

aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática (art. 106, § 

2º): 

Procedimentos para a prorrogação:  

- atestar maior vantagem econômica para a contratação plurianual; art. 

106, I 

- atestar a existência de créditos orçamentários e a vantajosidade no 

início da contratação e a cada exercício financeiro: art. 106, II 

- opção pela extinção, sem ônus, na ausência de créditos orçamentários 

ou quando entender não ser vantajoso: art. 106, III e art. 107 

- opção pela extinção na data de aniversário e não inferior a 2 meses 

desta data: art. 106, § 1º. 

- prorrogação sucessiva de contratos de serviços e fornecimento 

contínuos pelo prazo máxima de dez anos, mediante previsão no edital e 

demonstração de vantajosidade : art. 107 

- prazo de até 10 anos para contratação que tenha por objeto: art. 108 

  - bens ou serviços, produzidos ou prestados no País que 

envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional: 

art. 75, IV, f 

 - materiais padronizados de uso das Forças Armadas: art. 75, 

IV, g 

 - para contratação com vistas a inovação e à pesquisa científica 

de que trata a Lei n. 10.973/2004: art. 75, V  

 - comprometimento da segurança nacional: art. 75, VI 

 - para contratação em que houver transferência de tecnologia 

de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS): art. 75, XII 

 - para a aquisição de insumos estratégicos para a saúde 

produzidos ou distribuídos por fundação: art. 75, XVI  

- vigência por prazo indeterminado nos contratos que seja usuária de 

serviço público oferecido em regime de monopólio: art. 109 

- contrato que gere receita e contrato de eficiência: art. 110 

 - prazo de até 10 anos, nos contratos sem investimentos: art. 

110, I 

 - até 35 anos nos contratos com investimentos: art. 110, II 

- contrato de escopo: prorrogação automática: art. 111 

- sanções no contrato de escopo: art. 111, parágrafo único, I 

- extinção e continuidade da execução: art. 111, parágrafo único, II 
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- manutenção dos prazos previstos em lei especial: art. 112 

- prazo de até 5 anos para fornecimento e prestação de serviço associado: 

art. 113 

- prorrogação de contrato de fornecimento e prestação de serviço 

associado: art. 113 c/c 107 

- prazo de até 15 anos para contrato que previr a operação continuada 

de sistemas estruturantes de tecnologia da informação: art. 114 

 

Economia de escala 

- contratação simultânea por mais de um contratado ou múltipla 

execução: art. 49 

- manutenção de controle individualizado: art. 49, parágrafo único 

 

 

Edital  

- art. 25 

  - minutas padronizadas: art. 25, § 1º 

   - utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 

existentes no local da execução: art. 25, § 2º 

   - elementos do edital: art. 25, § 3º   

 - programa de integridade licitante vencedor: art. 25 § 4º 

  - licença prévia para fins de licenciamento ambiental: art. 25, § 5º 

   - edital poderá estabelecer a responsabilidade do contratado pela 

obtenção de todo o licenciamento ambiental: art. 25, § 6º 

   - índice de reajustamento com data-base vinculada àquela da 

apresentação da proposta: art. 25, § 8º 

   - serviços contínuos (critérios de reajustamento): art. 25, § 9º 

  - Reajustamento em sentido estrito : art. 25, § 9º, I  

  - Repactuação: art. 25, § 9º, II) 

  - condição de aceitabilidade da proposta exigência de certificação de 

qualidade: art. 42, § 1º 

  - indicação de marcas: art. 42, § 4º, I 

  - vedação de contratação de pessoas vinculadas a dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou de agente público que atue na licitação, fiscalização ou 

gestão do contrato: art. 48, parágrafo único 

  - divulgação do edital: art. 53, § 3º, art. 54 

  - sítio eletrônico oficial: art. 53, § 3º 

  - uso de minutas padronizadas: art. 53, § 5º 

  - edital manutenção do inteiro teor no site: art. 54 

  - divulgação direta( facultada): art. 54 

  - divulgação obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas - 
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PNCP: art. 54, § 1º 

  - divulgação facultativa adicional em sítio eletrônico oficial do ente 

federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou consórcio: art. 54, 

§ 1º 

  - prazos para publicação do edital: art. 55 

  - possibilidade de redução do prazo (metade) para publicação para 

licitações do SUS: art. 55, § 2º 

  - modificações no edital: art. 55, § 1º 

  - modo de disputa: art. 56   

- intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances: art. 57  

- garantia de proposta (1%): art. 58, § 1º 

  - serviços contínuos - certidão ou atestado que demonstre que o licitante 

tenha executado serviços similares ao objeto da licitação: art. 67, § 5º 

  - exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo (até 

10%): art. 69, § 4º 

  - vedada exigência de índices ou valore não usualmente adotados para 

avaliação de situação financeira: art. 69, § 5º 

  - publicação permanente em sítio oficial do edital de credenciamento: 

art. 79, parágrafo único, I 

  - condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e 

II do caput, deverá definir o valor da contratação no procedimento de 

credenciamento: art. 79, parágrafo único, III 

  - edital de pré-qualificação – requisitos: art. 80, § 3º 

- prazo mínimo de 1 (um) mês para apresentação da garantia na 

modalidade seguro-garantia: art. 96, § 3º 

- vedação de subcontratação de pessoa física ou jurídica cujos dirigentes 

tenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil, ou sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato: art. 122, § 3º 

  

Empreitada integral 

- art. 6º, XXX 

- art. 46, III 

- licitado por preço global: art. 46, § 9º 

 

Empreitada por preço global 

- art. 6º, XXIX 

- art. 46, II 

- licitado por preço global: art. 46, § º 
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Empreitada por preço unitário 

- art. 6º, XXVIII 

- art. 46, I 

- art. 46, § 1º 

 

Encerramento da licitação 

- art. 71 

- saneamento de irregularidades: art. 71, I 

- revogação da licitação: art. 71, II 

- anulação da licitação: art. 71, III 

 

Energia e de recursos naturais 

- art. 45, III 

 

Entidade 

- conceito: art. 6º, II 

 

Equilíbrio econômico-financeiro 

- cláusula obrigatória do contrato definição de prazo para resposta: art. 

92, XV 

- matriz de risco na definição do equilíbrio econômico do contrato: art. 

103, § 4º 

- renúncia quanto aos riscos assumidos e exceções : art. 103, § 5º 

- revisão das cláusulas econômicas: art. 104, § 2º 

- alteração do contrato por acordo: art. 124, II, d, e §§ 2º e 3º  

- manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração 

unilateral: art. 130 

- indenização por meio de termo indenizatório: art. 131 

- pedido de equilíbrio econômico-financeiro deve ser formulado durante 

a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação: art. 107 e 131, parágrafo 

único. 

- na hipótese de alteração dos valores contratuais na contratação 

integrada ou semi-integrada: art. 133, I 

- restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no caso de 

elevação extraordinária do preço de insumo específico que tenha impacto em 

todo o custo de produção: art. 46, § 2º 

 

Equipe de apoio  

- art. 8º, § 2º; 
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Estimativa de despesa  

- art. 72, II 

- demonstração de previsão de recursos orçamentários: art. 72, IV 

 

Estudo técnico preliminar  

- art. 6º XX 

- compras ou locação de bens: art. 44 

 

Execução do contrato 

- conclusão e aprovação de etapas anteriores: art. 46, § 6º 

- art. 115 a 123 

- cumprimento e responsabilidade das partes: art. 115 

- vedado à Administração retardar imotivadamente a execução da obra: 

art. 115, § 1º (vetado) 

- depósito prévio dos recursos financeiros para a etapa a ser executada 

antes da expedição da OS: art. 115, § 2º (vetado) 

- prorrogação automática do cronograma de execução: art. 115, § 3º 

- Aviso de Obra Paralisada: art. 115, § 4º (vetado) 

- reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitado: art. 116 

- comprovação da reserva de cargos para pessoa com deficiência ou 

reabilitado: art. 116, parágrafo único 

- fiscalização: art. 117 

- preposto: art. 118 

- responsabilidade do contratado de reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, a suas expensas: art. 119 

- dever de decidir sobre solicitações e reclamações sobre a execução dos 

contratos: art. 123 

- prazo para decidir de 1 mês, prorrogável por igual período: art. 123, 

parágrafo único 

- vedado o jogo de planilhas - diferença entre o valor global do contrato 

e o valor global de referência não poderá ser reduzida por aditamentos: art. 128 

- Motivos para a extinção do contrato (art. 137): 

 - não cumprimento ou cumprimento irregular: art. 137, I 

 - desatendimento às determinações da fiscalização: art. 137, II 

 - alteração social, finalidade ou estrutura que restrinja sua 

capacidade de concluir o contrato: art. 137, III 

 - falência ou insolvência, dissolução ou falecimento do 

contratado: art. 137, IV 

 - caso fortuito ou força maior impeditivo da execução: art. 137, 

V 

 - atraso ou impossibilidade de obtenção da licença ambiental: 
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art. 137, VI 

 - atraso ou impossibilidade de áreas sujeitas a desapropriação: 

art. 137, VII 

 - razões de interesse público: art. 137, VIII 

 - não cumprimento das obrigações à reserva de cargos para 

pessoa com deficiência ou reabilitados: art. 137, IX 

- regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para 

verificação da ocorrência dos motivos: art. 137, § 1º 

 - direito à extinção pelo contratado: art. 137, § 2º 

  - supressão de obras, serviços ou compras: art. 137, § 

2º, I 

  - suspensão de sua execução por prazo superior a três 

meses: art. 137, § 2º, II 

  - repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis: art. 

137, § 2º, III 

  - atraso superior a um mês dos pagamentos: art. 137, § 

2º, IV 

   - não liberação pela Administração de área, local ou 

objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento: art. 137, § 2º, V 

 - hipóteses de não admissão em caso de calamidade pública, 

perturbação da ordem ou guerra: art. 137, § 3º, I 

 - direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações: art. 137, § 3º, II 

 - comunicação da apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais aos emitentes das garantias: art. 137, § 4º 

 - extinção unilateral: art. 138, I e § 1º e art. 139 

- extinção consensual: art. 138, II e § 1º 

- extinção determinada por decisão judicial ou arbitral: art. 138, III 

 

Exequibilidade da proposta: art. 59 

- avaliação da exequibilidade e sobrepreço: art. 59, § 3º 

- cálculo da inexequibilidade (valor inferior a 75% do valor orçado): art. 

59, 4º  

- exigência de garantia adicional do licitante vencedor que apresentar 

proposta inferior a 85% do valor orçado: art. 59, § 5º 

 

Extinção do contrato 

- indenização por meio de termo indenizatório: art. 131 

- pedido de equilíbrio econômico-financeiro deve ser formulado durante 

a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação: art. 107 e 131. 

- ressarcimento pelos prejuízos comprovados por culpa da 
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Administração: § 138, § 2º 

- consequências da extinção unilateral do contrato: art. 139 

 

Fiscalização do contrato 

- fiscalização: art. 117 

- registro das ocorrências: art. 117, § 1º 

- informação aos superiores para adoção das medidas convenientes: art. 

117, § 2º 

- assessoramento jurídico e do controle interno: art. 117, § 3º 

- contratação de terceiros para auxiliar a fiscalização: art. 117, § 4º 

 

Fornecedor ou produtor exclusivo 

- aquisição de materiais e serviços produtor, fornecedor exclusivo: art. 

74, I 

- comprovação de exclusividade de produtor ou fornecedor: art. 74, § 1º 

 

Fornecimento e prestação de serviço associado 

- art. 6º, XXXIV 

- art. 46, VII 

 

Garantia de proposta 

- requisito de pré-habilitação: art. 58 

- limite: art. 58, § 1º 

- prazo para devolução: art. 58, § 2º 

- execução integral: art. 58, § 3º 

- modalidades: art. 58, § 3º c/c art. 96, § 1º 

 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública: art. 96, § 

1º, I 

 - seguro-garantia: art. 96, § 1º, II 

 - fiança bancária: art. 96, § 1º, III 

  - exigência de garantia adicional para obras e serviços de engenharia em 

relação ao licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela 

Administração: art. 59, § 6º 

 

Garantia do contrato 

- faculdade da administração exigir: art. 96 

- previsão no edital: art. 96 

- finalidade: garantia nas contratações de obras, serviços e 

fornecimentos: art. 96  

- escolha da modalidade pelo contratado: art. 96, § 1º 

  - modalidades: art. 96, §1 
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  - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública: 

art. 96, § 1º, I 

  - seguro-garantia: art. 96, § 1º, II 

  - fiança bancária: art. 96, § 1º, III 

- renovação da garantia (desobrigado) durante período de suspensão 

contratual ou inadimplemento da Administração: art. 96, § 2º 

- prazo para apresentação da garantia na modalidade seguro-garantia 

(mínimo de um mês): art. 96, § 3º 

- seguro-garantia: art. 97 

- facultado nos contratos de engenharia de grande vulto (até 30%): art. 

99 

- prazo de vigência igual ou superior ao do contrato e suas prorrogações: 

art. 97, I 

- vigência mesmo em caso de não pagamento do prêmio pelo contratado: 

art. 97, II 

- substituição na data de renovação ou aniversário: art. 97, parágrafo 

único. 

- valor das garantias de até 5% nas contratações de obras, serviços e 

fornecimentos: art. 98 

- garantia nas contratações de obras e serviços de engenharia: art. 98 

- nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência 

superior a 1 (um) ano será considerado o valor anual do contrato para aplicação 

dos percentuais: art. 98, parágrafo único. 

- facultado exigir a participação da seguradora nas demais contratações 

de obras e serviços de engenharia: art. 102 

- liberação da garantia após fiel execução do contrato ou extinção por 

culpa da Administração: art. 100 

- valor da garantia nos contratos que impliquem na entrega de bens pela 

Administração: art. 101 

- valor da garantia na contratação de obras e serviços de engenharia: art. 

99 

- participação da seguradora no contrato como interveniente: art. 102 

- poderes e direitos da seguradora: art. 102, I 

- emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem esta autorizar: 

art. 102, II 

- subcontratação pela seguradora: art. 102, III 

- execução do objeto do contrato pela seguradora: art. 102, § 2º, I 

- inexecução do objeto do contrato pela seguradora: art. 102, parágrafo 

único, I 

- responsabilidade da seguradora pelo pagamento de multa contratual 

do contratado e de indenizar os prejuízos ou sobrecustos decorrentes de nova 
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contratação: art. 102, parágrafo único, II 

- comunicação da apuração de descumprimento de cláusulas contratuais 

aos emitentes das garantias: art. 137, § 4º 

 

Garantia para pagamento antecipado 

- facultada a exigência de garantia para pagamento antecipado: art. 145, 

§ 2º 

 

Habilitação 

- fase: art. 62 e art. 63 

- jurídica: art. 62, I 

- técnica: art. 62, II; art. 67 

- fiscal, social e trabalhista: art. 62, III, art. 68 

- econômico-financeira: art. 62, IV, art. 69 e § 4º 

- declaração de conformidade aos requisitos de habilitação: art. 63, I 

- declaração de reserva de cargos para deficientes e reabilitados: art. 63, 

IV 

- declaração de que as propostas cumprem os direitos trabalhistas: art. 

63, § 1º 

- habilitação do vencedor (regra geral, exceção quando a fase de 

habilitação anteceder a de julgamento): art. 63, II 

- regularidade fiscal somente do vencedor, em qualquer caso: art. 63, III 

- atesto de que conhece o local e as condições de realização da obra ou 

serviço ou de declaração formal de conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação: art. 63, § 2º, § 3º 

- substituição ou a apresentação de novos documentos: art. 64 

- sanar erros ou falhas: art. 64, § 1º 

- exclusão de licitante por motivos relacionados a fase de habilitação: art. 

64, § 2º 

 - qualificação técnico-profissional e técnico-operacional: art. 67 

- apresentação de profissional, devidamente registrado: art. 67, I, § 3º 

- certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente: art. 67, II; § 3º 

- indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados: art. 67, III 

- prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial: art. 67, IV 

- registro ou inscrição na entidade profissional competente: art. 67, V, § 

7º (sociedades empresárias estrangeiras) 

- declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações: art. 67, VI 

- profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou 
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serviço objeto da licitação: art. 67, § 6º 

- atestados – parcelas de maior relevância ou valor significativo (=>4%): 

art. 67, § 1º 

- atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de maior 

relevância: art. 67, § 2º 

- comprovação de conhecimento técnico e experiência prática na 

execução serviço de características semelhantes: art. 67, § 3º 

- atestados ou outros documentos emitidos por entidades estrangeiras: 

art. 67, § 4º 

- exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha 

executado serviços similares ao objeto da licitação: art. 67, § 5º 

 - exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante: art. 

67, § 8º, art. 69, § 3º 

 - atestados relativos a potencial subcontratado: art. 67, § 9º 

- atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio: art. 

67, § 10 e § 11 

- consórcio homogêneo: art. 67, § 10, I 

- consórcio heterogêneo: art. 67, § 10, II 

- forma de apresentação de documentos: art. 70, I 

- registro cadastral: art. 70, II 

- dispensa total ou parcial nas contratações entrega imediata; com 

valores inferiores a ¼ do limite de dispensa (R$ 12.500,00) e para contratação de 

produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de trezentos mil reais: art. 

70, III 

 - habilitação de sociedades estrangeiras: art. 70, parágrafo único 

 

Homologação da licitação 

- art. 72, IV 

- contratação direta e procedimentos auxiliares: art. 72, § 4º 

 

Impacto de vizinhança 

- art. 45, IV 

 

Impugnações, pedidos de esclarecimentos e recursos 

- legitimados e prazo (três dias úteis): art. 164 

- prazo para resposta e divulgação: art. 164, parágrafo único 

 

Inabilitação 

- ausência de atesto que conhece o local e as condições de realização da 

obra ou serviço ou de declaração formal de conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação: art. 63, § 2º e § 3º 
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Indenização 

- dever de indenizar: art. 72, § 5º 

 

Índice de reajustamento de preços 

- será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de 

preço com data-base vinculada à data do orçamento estimado: art. 26, § 

7º e art. 92, § 3º 

 

Inexigibilidade 

  - art. 74 

  - aquisição de materiais e serviços produtor, fornecedor exclusivo: art. 

74, I 

  - contratação de profissional do setor artístico: art. 74, II 

  - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados: art. 74, III 

- objetos para os quais devam ou possam ser contratados todos os 

potenciais interessados: art. 74, IV 

  - aquisição ou locação de imóvel: art. 74, V 

  - comprovação de exclusividade do fornecedor ou produtor: art. 74, § 1º 

- exclusividade permanente e contínua de representação de artistas: art. 

74, § 2º 

  - vedada exclusividade restrita a evento ou local específico: art. 74, § 2º 

- responsabilidade solidária do agente público e do fornecedor ou 

prestador de serviços: art. 74, § 6º 

 

Instrumentos auxiliares 

- credenciamento: art. 78, I 

- pré-qualificação: art. 78, II 

- sistema de registro de preços: art. 78, III 

- registro cadastral: art. 78, IV  

- critérios e objetivos serão definidos em regulamento: art. 78, § 1º 

- julgamento conforme procedimento das licitações: art. 78, § 2º 

 

Julgamento 

  - desclassificação de propostas: art. 59 

- proposta do mais bem classificada: art. 59, § 1º 

- realização de diligências: art. 59, § 2º 

- obras e serviços de engenharia – avaliação de exequibilidade: 

art. 59, § 3º. 

- obras e serviços de engenharia – propostas inexequíveis: art. 

59, § 4º. 
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- exigência de garantia adicional para obras e serviços de 

engenharia: art. 59, § 5º 

  - critérios de desempate de propostas: art. 60 

 - negociação de condições mais vantajosas: art. 61 

 

Leilão 

- art. 6º, XL  

- art. 28, IV 

- art. 31 

 

Licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia  

- Licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia 

licitados terão prioridade de tramitação nos órgãos do SISNAMA - 

art. 25, § 6º 

 

Licitação internacional 

- art. 6º, XXXV 

- art. 52 

- cotar preço em moeda estrangeira: art. 52, § 1º 

- pagamento ao licitante brasileiro em moeda corrente nacional: art. 52, 

§ 2º 

- garantias de pagamentos: art. 52, §3º 

- barreiras de acesso ao licitante estrangeiro: art. 52, § 6º 

- margem de preferência: art. 52, § 6º; art. 26 

 

Licitante  

- art. 6º, IX 

 

Locação de bens  

- art. 44 

- precedida de licitação e avaliação: art. 51 

- inexigibilidade: art. 74, V 

- avaliação previa: art. 74, § 5º, I 

- certificação de inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis: 

art. 74, § 5º, II  

- singularidade do imóvel: art. 74, § 5º, III 

- responsabilidade solidária do agente público e do fornecedor ou 

prestador de serviços: art. 73 

 

Marcas  

   - indicação de uma ou mais: art. 41, I 
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 -vedação de marcas que não atendem aos requisitos indispensáveis ao 

adimplemento da obrigação contratual: art. 41, III 

 

Margem de preferência  

- art. 26 

 

Matriz de riscos  

- art. 6º , XXVII 

- alocação de riscos: art. 22 e art. 103. 

- obras e serviços de grande vulto ou estiverem sendo adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada: art. 22, § 3º 

- contratações integradas ou semi-integradas: art. 22, § 4º 

- desapropriação: art. 46, § 4º, IV 

- cláusula obrigatória do contrato, quando for o caso: art. 92, IX 

 - equilíbrio econômico do contrato: art. 103, § 4º 

 

Medição em contratos de obras e serviços de engenharia 

- mensal, sempre que compatível com o regime de execução: art. 92, § 5º 

 

Metas de resultado 

- pagamento vinculado: art. 46, § 9º 

 

Modalidades de licitação 

- art. 27 

- procedimentos auxiliares: art. 28, § 1º 

- vedada criação de outras: art. 28, § 2º 

 

Modelo de gestão 

- cláusula obrigatória do contrato: o modelo de gestão do contrato, 

observados os requisitos definidos em regulamento: art. 92, XVIII 

 

Modo de disputa 

- aberto: art. 56, I 

- fechado: art. 56, II 

 - disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de 

julgamento de menor preço ou de maior desconto: art. 56, § 1º 

- disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento 

de técnica e preço: art. 56, § 2º 

- reinício da disputa aberta: art. 56, § 4º 

- apresentação de planilha com custos unitários, BDI e Encargos Sociais 

nas licitações de obras e serviços de engenharia: art. 56, § 5º 
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Moeda estrangeira 

- art. 52, § 1º 

 

Multa 

- não apresentação de CND trabalhista e FGTS nas contratações de 

serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: art. 50 

 

Municípios pequenos (até 20 mil habitantes)58 

- prazo de 6 (seis) anos para adaptação à nova lei em relação a alguns 

requisitos, exigências, obrigatoriedades e regras de divulgação em sítio 

eletrônico: art. 176 

- regras para publicação enquanto não adotarem o PNCP (publicação no 

diário oficial disponibilização física do edital): art. 176, parágrafo único 

 

Municípios pequenos (até 10 mil habitantes) 

- serão preferencialmente constituídos consórcios públicos (lei n. 

11.107/2005) para servir de Central de Compras: art. 181, parágrafo único 

 

Notória especialização 

 - art. 6º XIX 

- art. 74, III 

- conceito: art. 74, § 3º 

- vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais 

distintos: art. 74, § 4º 

 

Nulidade 

 - ilegalidade insanável: art. 71, III 

 - apuração de responsabilidade: art. 71, § 1º e § 5º 

- contraditório: art. 71, § 3º 

- contratação direta e procedimentos auxiliares: art. 71, § 4º 

 - dever de indenizar: art. 71, § 5º e 147 

 - do contrato: art. 146 a 149 

 

Nulidade do contrato 

- efeitos retroativos: art. 148. 

- anulação condicionada a avaliação de diversos aspectos: art. 147 

- modulação dos efeitos por até seis meses, prorrogável uma vez: art. 

 
58 No PL 1292/95 a população era de 10 mil habitantes em consonância com a regra do art. 

176 (atual 181). 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

163 
 

148, § 2º 

- dever da Administração de indenizar o contratado: art. 149 

- ausência de caracterização do objeto e indicação dos créditos 

orçamentos para pagamentos no exercício: art. 150 

- decisão sobre a suspensão da execução do contrato decorrente de 

irregularidade na licitação ou na execução contratual (avaliação de diversos 

aspectos): art. 147, I a XI 

 - continuidade do contrato irregular caso se revele medida de 

interesse público e apuração de responsabilidades e penalidades: art. 149, 

parágrafo único 

 

Obra  

- art. 6º, XII 

- novidade: depósito prévio dos recursos financeiros em conta vinculada 

para a etapa a ser executada antes da expedição da OS: art. 115, § 2º 

- impenhorabilidade absoluta dos valores depositados na conta 

vinculada: art. 115, § 3º 

 

Obras e serviços de engenharia 

- art. 45 

- É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto 

executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei: art. 46, § 1º 

- regimes de execução: art. 46 

- readequação das propostas: art. 56, § 5º 

- previsão de índice de reajustamento vinculada à data do orçamento 

estimado59: art. 92, § 3º 

- Aviso de Obra Paralisada: art. 115, § 6º 

- vedado o jogo de planilhas - diferença entre o valor global do contrato 

e o valor global de referência não poderá ser reduzida por aditamentos: art. 128 

 

Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto  

- art. 6º, XXII 

- programa de integridade licitante vencedor: art. 25 § 4º 

 

Órgão 

- art. 6º, I 

 

Órgãos da Administração com competências regulamentares  

 
59 No PL 1292/95 era “ com data-base vinculada àquela da apresentação da proposta” – art. 

90, § 3º. 
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- atribuições: art. 19 

 

Padronização 

 - princípio para as compras: art. 40, V, a 

 - princípio para as licitações de serviços: art. 47, I 

 - catálogo eletrônico de padronização: art. 6º, LI, art. 19, II, art. 40, § 1º, I 

e 175, § 2º, II 

 - justificativa para não uso de catálogo eletrônico de padronização: art. 

19, § 2º 

 - parcelamento não será adotado o processo de padronização ou de 

escolha de marca levar a fornecedor exclusivo: art. 40, § 3º, III 

 - indicação de marca ou modelo: art. 40, § 4º, I, a 

- processo de padronização: art. 43 

- adesão a processo de padronização - é permitida a padronização com 

base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou 

superior ao do órgão adquirente: art. 43, § 1º 

- contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado 

serão disciplinadas em regulamento: art. 43, § 2º 

- dispensa de licitação para materiais de uso das Forças Armadas, com 

exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade 

de manter a padronização: art. 75, IV, g 

 

Pagamento 

- dispensa de licitação - cartão de pagamento preferencialmente: art. 75, 

§ 4º 

- ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos: art. 141 

- justificativa para quebra da ordem cronológica (hipóteses): art. 141, § 

1º, I a V 

- comunicação da quebra da ordem aos Tribunais de Contas: art. 141, § 

1º 

- responsabilidade pela quebra: art. 141, § 2º 

- transparência da ordem de pagamento na internet: art. 141, § 3º 

- correção pelo índice IPCA-E ou INCC e juros60 de 0,2% ao mês para 

valor pago com atraso após 45 dias da emissão da nota fiscal61: art. 141, § 4º 

(PARÁGRAFO SUPRIMIDO NA REDAÇÃO FINAL) 

- pagamento em conta vinculada mediante previsão em edital ou 

contrato: art. 142 

 
60 No PL 1292/95 era juros de poupança (art. 139, § 4º). 
61 No PL 1292/95 o prazo era de 30 dias contados da liquidação da despesa (art. 139, § 4º). 
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- pagamento de obras – vide § 2º do art. 11562. 

- parcela incontroversa - pagamento deverá ser realizada no prazo do 

previsto no contrato: art. 143 

- remuneração variável na contratação de obras, fornecimentos e 

serviços, inclusive de engenharia: art. 144 

- pagamento em base percentual sobre valor economizado 

motivadamente: art. 144, §§ 1º e 2º 

- regra geral - vedado pagamento antecipado, parcial ou total, no 

fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços: art. 145 

- exceção à vedação do pagamento antecipado (economia ou condição 

indispensável para a obtenção do bem ou serviço): art. 145, § 1º 

- exigência de garantia adicional para pagamento antecipado: art. 145, § 

2º 

- devolução do valor na hipótese de não execução do objeto no prazo 

contratual: art. 145, § 3º 

- comunicação aos órgãos da administração tributária quanto aos 

pagamentos realizados no ato da liquidação da despesa: art. 146 e art. 63 da Lei 

n. 4.320/64 

 

 Pagamento antecipado 

- regra geral: não é permitido: art. 145 

- será permitida a antecipação de pagamento se propiciar sensível 

economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção 

do bem ou para a prestação do serviço: art. 145, § 1º 

- poderá ser exigida a prestação de garantia para pagamento antecipado: 

art. 145, § 2º 

- devolução do valor antecipado em caso de não execução contratual: art. 

145, § 3º 

 

Parcelamento 

 - estudo técnico preliminar - elementos - justificativa para o 

parcelamento ou não da solução: art. 18, § 1º, VIII 

 - margem de preferência – não se aplica: art. 26, § 5º, II 

- princípio para compras: art. 40, V, b; § 2º 

- princípio para licitações de serviços: art. 47, II 

- viabilidade de divisão em lotes: art. 40, § 2º, I 

 
62 A expedição da ordem de serviço para execução de cada etapa será obrigatoriamente 

precedida de depósito em conta vinculada dos recursos financeiros necessários para custear 

as despesas correspondentes à etapa a ser executada. Conta esta impenhorável (art. 115, § 

3º). 
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- peculiaridades do mercado (economicidade): art. 40, § 2º, II 

- ampliação da competição: art. 40, § 2º, III 

- vedação do parcelamento: art. 40, § 3  

 

Parecer jurídico  

- art. 53, § 1º 

- critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade: art. 53, § 1º, I 

- redação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e 

objetiva: art. 53, § 1º, II 

- conclusão apartada da fundamentação, apresentada em tópicos: art. 53, 

§ 1º, III (vetado) 

- rejeição pela autoridade: art. 53, § 2º 

- contratação direta: art. 72, III 

- obrigatório nas licitações e contratações que envolvam recursos 

provenientes do estrangeiro: art. 1º, § 3º, II, c 

- defesa da advocacia pública: art. 10 

- responsabilidade do parecerista (dolo ou fraude): art. 53, § 6º 

- obrigatório no processo de contratação direta: 72, III 

 

Parecer técnico 

- contratação direta: art. 72, III 

 

Patrimônio da União 

- imóveis da União regem-se por legislação pertinente, aplicando-se 

subsidiariamente a lei de licitações: art. 192, § 4º 

 

Pequenas compras  

− contrato verbal para valor não superior a dez mil reais: art. 95, § 2º 

 

Plano de contratações anual 

- objetivos: racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e 

subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias: art. 12, inc. VII 

 - divulgação no sítio eletrônico oficial: art. 12, § 1º 

 - o processo licitatório deve estar compatível com o plano de 

contratações anual: art. 18 

 - o estudo técnico preliminar deve demonstrar a previsão da contratação 

no plano de contratações anual: art. 18, § 1º, II 

 

Portal Nacional de Contratações Públicas 

  - divulgação obrigatória do edital: art. 54, caput 
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  - divulgação dos documentos elaborados na fase preparatória não 

constantes do edital e seus anexos: art. 54, § 2º 

  - criação, gestor, conteúdo, funcionalidades: art. 175 

  - portais estaduais e municipais complementares: art. 176 

  - integração do sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de 

direito privado: art. 176, § 1º 

 

Preço 

- alteração para mais ou para menos após a dada a apresentação: art. 134 

- repactuação para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro: art. 

135 

- remuneração variável na contratação de obras, fornecimentos e 

serviços, inclusive de engenharia: art. 144 

 

Pregão 

 - art. 6º, XLI; art. 27, I, 

- Pregão para Sistema de Registro de Preços: art. 6º XLV  

- pregoeiro é o responsável pela condução da licitação: art. 8º, § 5º 

 - Bens e serviços comuns: art. 29,  

 - Vedado para bens e serviços de engenharia: art. 29, parágrafo único. 

- adota-se o Pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho 

e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado: art. 29 

 - Procedimento: art. 17 c/c 29 

 

Pré-qualificação 

- art. 6º, XLIV 

- art. 80 

- habilitação para participar de licitação futura ou vinculada a 

programas de obras ou de serviços: art. 80, I 

- bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade previamente 

estabelecidas: art. 80, I 

- pré-qualificação aberta a licitantes: art. 80, § 1º, I 

- pré-qualificação aberta a produtos: art. 80, § 1º, II 

- abertura permanente para inscrição: art. 80, § 2º 

- edital de pré-qualificação – requisitos: art. 80, § 3º 

- prazo para análise de documentos: art. 80, § 4º 

- catálogo de bens e serviços da Administração: art. 80, § 5º 

- grupos ou segmentos: art. 80, § 6º 

- parcial ou total: art. 80, § 7º 

- validade: art. 80, § 8º, I e II 
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- publicidade permanente: art. 80, § 9º 

- licitação futura poderá ser restrita aos pré-qualificados63: art. 80, § 10 

 

Prerrogativas da Administração 

- modificar unilateralmente o contrato: art. 104, I 

- extinguir unilateralmente o contrato: art. 104, II 

- fiscalizar a execução: art. 104, III 

- aplicar sanção: : art. 104, IV 

- ocupar bens móveis e imóveis, pessoal e serviços em determinadas 

hipóteses: art. 104, V, a e b  

- modificação de cláusulas econômicas mediante concordância do 

contratado: art. 104, § 1º 

- revisão das cláusulas econômicas: art. 104, § 2º  

 

Prescrição 

- prazo para aplicação de sanções (cinco anos): art. 158, § 4º 

- causa de interrupção: art. 158, § 4º, I 

- causas de suspensão: art. 158, § 4º, II e III 

 

Princípios  

  - da legalidade: art. 5º 

  - da impessoalidade: art. 5º 

  - da moralidade: art. 5º 

- publicidade: art. 5º 

- da eficiência: art. 5º 

- do interesse público: art. 5º 

- da probidade administrativa: art. 5º 

- da igualdade: art. 5º 

- do planejamento: art. 5º 

- da transparência: art. 5º 

- da eficácia: art. 5º 

- da segregação de funções: art. 5º; art. 7º, § 1º 

- da motivação: art. 5º 

- da vinculação ao edital: art. 5º 

- do julgamento objetivo: art. 5º 

- da segurança jurídica: art. 5º 

- da razoabilidade: art. 5º 

 
63 Foi suprimida a parte final do art. 77 do PL 1292/95que admitia a participação de novo 

licitante desde que comprove as condições de habilitação exigíveis até a data de 

apresentação das propostas. 
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- da competitividade: art. 5º 

- da proporcionalidade: art. 5º 

- da celeridade: art. 5º 

- da economicidade: art. 5º 

- do desenvolvimento nacional sustentável: art. 5º 

 - da padronização: art. 40, V, a; art. 46, I 

- do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso: art. 40, V, b; § 2º 

 - da responsabilidade fiscal, mediante a verificação da despesa estimada 

com a prevista no orçamento: art. 40, V, c.  

 

Procedimento aberto de manifestação de interesse 

- procedimento auxiliar das licitações: art. 78, III 

- edital de chamamento público: art. 81 

- ressarcimento pelo licitante vencedor: art. 81, § 1º e § 2º, inc. IV 

- não gera direito a preferência na licitação: art. 81, § 2º, inc. I 

-não obriga a Administração a licitar: art. 81, § 2º, inc. II 

- não implica, por si só, direito a ressarcimento: art. 81, § 2º, inc. III 

- aceitação dos produtos e serviços: art. 81, § 3º 

 - poderá ser restrito a startups: art. 81, § 4º 

 

Procedimentos auxiliares de licitação 

- art. 28, § 1º e art. 78 

- credenciamento: art. 78, I e 79 

- pré-qualificação: art. 77, II e 80 

  - procedimento de manifestação de interesse: art. 78, III e 81 

  - sistema de registro de preços: art. 78, IV e 82 

  - registro cadastral: art. 78, V e 87 

 

Processo licitatório 

  - objetivos: art. 11. 

  - fases: art. 17 

  - fase preparatória: art. 18 

  - formalidades: art. 12 

  - publicidade: art. 13 

  - publicidade diferida: art. 13, parágrafo único. 

  - impedidos de participar: art. 14; art. 26, § 2º 

  - juntada do contrato e aditivo: art. 91 

  - juntada obrigatória de certidão negativa de inidoneidade e 

impedimento – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e 

o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP): art. 91, § 4º 
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Produto manufaturado 

 - art. 6º XXXVII 

 

Produto manufaturado nacional 

- art. 6º, LX  

 

Produto para pesquisa e desenvolvimento 

- art. 6º, LV  

 

Produto similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital 

- prova de qualidade: art. 42 

 

Projeto básico 

- conceito: art. 6º, XXV  

- impedimento de disputar a licitação por parte do autor do projeto 

básico: art. 14, I, II 

 - É permitida a contratação do autor na contratação de obra ou serviço 

que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 

projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução: art. 14, § 4º. 

 - elemento do processo licitatório: art. 18, II 

- dispensada a elaboração do projeto básico: art. 46, § 2º 

- aprovação pela administração: art. 46, § 3º 

- responsabilidade do contratado: art. 46, § 3º 

- responsabilidade pela desapropriação nas contratações integrada e 

semi-integrada: art. 46, § 4º 

- alteração projeto básico na contratação semi-integrada: art. 46, § 5º 

- falhas de projeto, apuração de responsabilidade do responsável técnico 

e ressarcimento: art. 124, §1º. 

- restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no caso de 

elevação extraordinária do preço de insumo específico que tenha impacto em 

todo o custo de produção: art. 46, § 2º 

 

Projeto executivo 

 - art. 6º, XXV, b 

 - art. 6º XXVI 

 - art. 6º XXXIII 

 - impedimento de disputar a licitação por parte do autor do projeto 

executivo: art. 14, I, II 

- É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto 
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executivo: art. 46, § 1º 

 - É permitida a contratação do autor na contratação de obra ou serviço 

que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 

projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução: art. 14, § 4º. 

 - processo de contratação direta: art. 72, I 

 - elemento do processo licitatório: art. 18, II 

 - crime: art. 337-O do Código Penal 

 

Propostas e lances 

  - prazos: art. 55 

 - aquisição de bens: art. 55, I 

   - menor preço ou maior desconto: art. 55, I, a 

- demais critérios de julgamento: art. 55, I, b 

  - serviços e obras: art. 55, II 

- menor preço ou maior desconto serviços comuns e de obras e 

serviços comuns de engenharia: art. 55, II, a 

- menor preço ou maior desconto serviços especiais e de obras 

e serviços especiais de engenharia: art. 55, II, b 

- regime de contratação integrada: art. 55, II, c 

- regime de contratação semi-integrada e demais não 

mencionadas: art. 55, II, d 

  - maior lance: art. 55, III 

- readequação das propostas nas licitações de obras e serviços 

de engenharia: art. 56, § 5º 

  - lances intermediários: art. 56, § 3º 

  - intervalo mínimo de diferença de valores: art. 57 

  - administração poderá exigir dos licitantes a demonstração da 

exequibilidade da proposta64: art. 59, § 2º. 

 

Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial 

  - As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar as 

normas relativas à proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e 

imaterial: art. 45, V 

 

Protótipos 

- A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer 

protótipo do objeto pretendido: art. 42, § 2º 

 
64 No PL 1292/95o licitante poderia demonstrar falhas no cálculo do valor estimado da 

contratação (art. 58, § 5º). 
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Publicidade 

 - atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as 

hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado: art. 13 

- publicação do edital: art. 55 

- modificações no edital: art. 55, § 1º  

- publicação do ato que autoriza a contratação direta ou extrato do 

contrato: art. 72, parágrafo único 

- prazo para municípios realizarem a divulgação complementar de suas 

contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário 

de grande circulação local: art. 175, § 2º.(dispositivo vetado) 

 

Qualidade dos itens de consumo 

 - Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das 

estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum: art. 20 

  

Reajustamento em sentido estrito 

- forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato: 

art. 6º, LVIII  

- cláusula que disponha sobre a periodicidade do reajustamento de 

preços: art. 92, V 

- Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter 

cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço: art. 92, § 3º 

- cláusula que contenha o critério de reajustamento de preços, nos 

contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de um ano: art. 

92, § 4º, I 

 

Recebimento do objeto 

- obras e serviços: art. 140, I 

- compras: art. 140, II 

- rejeição do objeto: art. 140, § 1º 

- responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e do serviço: 

art. 140, § 2º e § 6º 

- prazo e método definido em regulamento ou contrato: art. 140, § 3º 

- ensaios, testes: art. 140, § 4º 

- responsabilidade do projetista por projetos de obra: art. 140, § 5º 

 

Recurso 

- prazo (três dias úteis) contado da data de intimação ou lavratura da 

ata: art. 165, I 
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- pedido de reconsideração e prazo: art. 165, II 

- manifestação da intenção de recorrer nos julgamentos de propostas e 

habilitações ou inabilitações de licitantes: art. 165, § 1º, I 

- endereçamento do recurso a autoridade que editou o ato ou proferiu a 

decisão que poderá reconsiderar (três dias úteis) ou encaminhar para a 

autoridade superior, que deverá decidir (até dez dias úteis): art. 165, § 2º 

- efeitos do acolhimento do recurso: art. 165, § 3º 

- prazo para apresentação de contrarrazões: art. 165, § 4º 

- vista dos autos ao licitante para defesa de seus interesses: art. 165, § 5º 

- efeito do recurso (suspensivo): art. 168 

 

Recurso contra aplicação de sanções  

- contra advertência, multa e impedimento de licitar e contratar: art. 166  

  - prazo (quinze dias): art. 166 

 - endereçamento, reconsideração (cinco dias úteis) ou 

encaminhamento para julgamento pela autoridade superior (vinte dias úteis) 

contra aplicação de sanções: art. 166, parágrafo único 

- efeito do recurso: art. 168 

- pedido de reconsideração contra declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar: art. 167 

 - prazo para apresentação (quinze dias úteis): art. 167 

 - prazo para decisão (até vinte dias úteis): art. 167 

 - efeito do pedido de reconsideração: art. 168 

 

Regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia 

- art. 46 

- empreitada por preço unitário: art. 46, I 

-empreitada por preço global: art. 46, II, § 9º 

- empreitada integral: art. 46, III, § 9º 

-contratação por tarefa: art. 46, IV, § 9º 

-contratação integrada: art. 46, V, § 7º, § 9º 

- contratação semi-integrada: art. 46, VI; § 7º (vetado), § 9º 

- fornecimento e prestação de serviço associado: art. 46, VII 

- projeto executivo: art. 46, § 1º 

- dispensado projeto básico- art. 46, § 2º 

- aprovação pela administração: art. 46, § 3º 

- responsabilidade do contratado na contratação integrada: art. 46, § 3º 

- alteração projeto básico na contratação semi-integrada: art. 46, § 5º 

- conclusão e aprovação de etapas: art. 46, § 6º 

 

Registro cadastral 
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- art. 87 e 88 

- os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o 

sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de 

Contratações Públicas: art. 87 

- registro cadastral unificado nacional conforme regulamento: art. 87 e § 

1º 

- vedado registro cadastral complementar para acesso ao edital: art. 87, 

§ 2º 

- licitação restrita a fornecedores cadastrados: art. 87, § 3º e § 4º 

- registro a qualquer tempo: art. 88 

- inscrição por categorias: art. 88, § 1º 

- certificado de registro cadastral: art. 88, §2º 

- avaliação no cumprimento de obrigações assumidas: art. 88, § 3º 

- cadastro de atesto de cumprimento de obrigações e princípios: art. 88, 

§ 4º 

- prazo para alteração, suspensão ou cancelamento: art. 88, 5º 

- contratação condicionada à emissão do certificado: art. 88, 6º 

 

Regulamento 

- agente de contratação: art. 8º, § 3º 

- plano de contratações anuais: art. 12, VII 

- catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: art. 

19, § 1º 

- definição do valor estimado: art. 23, §§ 1º e 2º 

- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas: art. 23, § 1º, IV 

- margem de preferência para bens reciclados, recicláveis ou 

biodegradáveis: art. 26, II 

- margem de preferência para bens manufaturados nacionais e serviços 

nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País: art. 26, 

§ 2º 

- procedimento aberto de manifestação de interesse: art. 27 

- procedimento da licitação na modalidade leilão: art. 31 

- mensuração de custos indiretos: art. 34, § 1º 

- desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração 

Pública para pontuação técnica: art. 36, § 3º 

- contratações de soluções baseadas em softwares de uso disseminado: 

art. 43, § 2º 

- negociação conduzida por agente de contratação ou comissão de 

contratação: art. 61, § 2º 

- habilitação realizada por processo eletrônico de comunicação a 

distância: art. 65, § 2º 
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- provas alternativas aceitáveis para demonstrar que o profissional ou a 

empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução serviço 

de características semelhantes: art. 67, § 3º 

- documentos equivalentes que as empresas estrangeiras que não 

funcionem no País deverão apresentar: art. 70, parágrafo único 

- definição de critérios claros e objetivos para os procedimentos 

auxiliares das licitações e das contratações: art. 78, § 1º 

- definição dos procedimentos de credenciamento: art. 79, parágrafo 

único 

- definição dos critérios de seleção do sistema de registro de preços: art. 

82, § 5º, II 

 - procedimento público de intenção de registro de preços: art. 86 

- sistema de registro cadastral: art. 87 e 88, § 5º 

- critérios, as condições e os limites para Administração realizar licitação 

restrita a fornecedores cadastrados: art. 87, § 3º 

- conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel a 

pessoa natural: art. 76. § 3º, II 

- forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos: art. 

91, § 3º 

- definição dos requisitos do modelo de gestão do contrato: art. 92, XVII 

- vedar, restringir ou estabelecer condições para subcontratação: art. 122, 

§ 2º 

- poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da 

ocorrência dos motivos para extinção do contrato: art. 137, § 1º 

- definição dos prazos e os métodos para a realização dos recebimentos 

provisório e definitivo do objeto: art. 140, § 3º 

- definição da autoridade competente para aplicação de sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e pelo Ministério Público no desempenho da função 

administrativa: art. 156, § 6º, II 

- implementação das práticas contínuas e permanentes de gestão de 

riscos e de controle preventivo: art. 169, § 1º 

- comunicação entre a população e representantes da Administração e 

do contratado designados para prestarem as informações e esclarecimentos 

pertinentes: art. 175, § 3º, VI, c 

- divulgação do relatório final sobre a consecução dos objetivos e 

eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração: art. 175, § 3º, VI, d 

- uso de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito 

privado: art. 176, § 1º 

- aplicação da lei de licitações aos convênios, acordos, ajustes e outros 
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instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração 

Pública: art. 185 

- Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os 

regulamentos editados pela União: art. 187 

- definição dos limites para enquadramento dos bens de consumo nas 

categorias comum e luxo: art. 20, § 1º 

 

Remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão 

contratual 

- convocação dos licitantes classificados: art. 90, § 7º 

 

Repactuação  

- art. 6º, LIX 

- cláusula obrigatória do contrato definição de prazo para resposta a 

pedido de repactuação: art. 92, XVI 

- prazo para responder ao pedido de repactuação nos contratos para 

serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com 

predominância de mão de obra: art. 92, § 6º. 

- cláusula que contenha o critério de reajustamento de preços, nos 

contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de um ano: art. 

92, 4º, II 

- repactuação do preço para serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra para 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro: art. 135 

- interregno mínimo de um ano (princípio da anualidade) contado da 

data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação: art. 135, § 3º  

- dividida em parcelas: art. 135, §§ 4º e 5º 

- solicitação da contratada: art. 135, § 6º 

 

Reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitado da Previdência 

Social ou aprendiz 

- dever de reservar cargos para pessoa com deficiência ou reabilitado ou 

aprendiz prevista em lei: art. 116 

- comprovação da reserva sempre que solicitado: art. 116, parágrafo 

único 

 

Resíduos sólidos 

  - as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar as 

normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos gerados pelas obras contratadas: art. 45, I 

 - dispensa de licitação: art. 75, IV, j 
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Resolução de controvérsias 

-conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem: 

art. 151 

- arbitragem será sempre de direito: art. 152 

- aditivo para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de 

controvérsia: art. 153 

- critérios isonômicos, técnicos e transparentes para escolha dos árbitros, 

colegiados arbitrais e comitês de resolução de disputas: art. 154 

 

Responsabilidade do agente público 

- apuração de responsabilidade do agente que deu causa a situação 

emergencial: art. 75, § 6º 

- pela nulidade no procedimento licitatório: art. 71, § 1º 

 - pela inobservância imotivada da ordem cronológica: art. 141, § 2º 

 - pela paralisação ou anulação do contrato: art. 147 

 - pela nulidade do contrato: art. 148, § 1º 

 - pela irregularidade no processo licitatório: art. 171, § 4º 

 - responsabilidade do fiscal do contrato: art. 116, § 4º, II 

 - responsabilidade do responsável técnico do projeto: art. 123, § 1º 

  

Responsabilidade integral do contratado 

- contratação integrada: art. 46, § 3º 

- alteração projeto básico na contratação semi-integrada: art. 46, § 5º 

- responsabilidade do contratado de reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, a suas expensas: art. 119 

- responsabilidade pelos danos causados à Administração: art. 120 

- responsabilidade do contratado pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato: art. 121 

 

Responsabilidade solidária 

- contratado e agente público responsável pela contratação direta: art. 73 

- demonstração clara e precisa do dano ao erário nos casos de sobrepreço 

ou superfaturamento: art. 73, parágrafo único 

- responsabilidade solidária da Administração pelos encargos 

previdenciários e subsidiária nos trabalhistas nas contratações de serviços 

contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra em caso de 

comprovada falha na fiscalização: art. 121, § 2º 

- medidas para prevenir a responsabilidade da Administração no 

cumprimento de obrigações trabalhistas: art. 121, § 3º 
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Ressarcimento por obras, bens ou serviços adquiridos ou prestados 

- supressão de obras, bens ou serviços: art. 129 

- ressarcimento pelos prejuízos comprovados por culpa da 

Administração: art. 138, § 2º 

- direito do contrato a devolução da garantia, aos pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da extinção e ao pagamento do custo da 

desmobilização: art. 138, § 2º, I, II, III 

  

Revogação da licitação 

- conveniência e oportunidade: art. 71, II 

- fato superveniente: art. 71, § 2º 

- contraditório: art. 71, § 3º 

 

Risco 

- matriz de alocação de riscos: art. 103 

- compatibilidade, natureza, beneficiário e capacidade de 

gerenciamento: art. 103, § 1º 

- riscos cobertos por seguradoras: art. 103, § 2º 

- reflexos no valor estimado da contratação: art. 103, § 3º 

- equilíbrio econômico do contrato: art. 103, § 4º 

- renuncia ao equilíbrio em relação aos riscos assumidos e exceções: art. 

103, § 5º 

- métodos e padrões usualmente utilizados: art. 103, § 6º 

- alteração do contrato por acordo para restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro: art. 103, § 5º, I c/c art. 124, II, c 

 

Sanções administrativas 

- infrações: art. 155 

 - dar causa à inexecução parcial do contrato: art. 155, I e art. 156, I e §§ 

2º e 3º 

  - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: 

art. 155, II, §§ 2º a 5º 

- dar causa à inexecução total do contrato: art. 155, III e §§ 2º a 5º 

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 155, IV, §§ 

2º a 5º 

- não manter a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado: art. 155, V e §§ 2º a 5º 

- não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: art. 

155, VI, §§ 2º, 3º e 4º  
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- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado: art. 155, VII, §§ 2º a 5º 

- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 

ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato: art. 155, 

VIII e §§ 2º, 4º e art. 162, parágrafo único. 

- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: 

art. 155, IX e §§ 2º a 5º 

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza: 155, X e §§ 2º a 5º 

- praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação: art. 155, 

XI e §§ 2º a 5º 

- praticar ato lesivo à Administração Pública previsto no art. 5º da Lei n. 

12.846, de 1° de agosto de 201365, art. 155, XII e §§ 2º a 5º 

- sanções e procedimentos de aplicação: arts. 156 a 158 

 
65 Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os 

fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 

único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil, assim definidos:  

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;  

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV - no tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública;  

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
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 - advertência: art. 156, I e § 2º 

  - multa: art. 156, II e § 3º e art. 157 

   - multa de mora pelo atraso injustificado: art. 162 

 - impedimento de licitar e contratar: art. 156, III , § 4º e art. 158 

  - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: art. 156, 

IV, §§ 5º e 6º e art. 158.  

- cumulatividade: art. 156, § 7º 

-gradação da sanção: art. 156, § 1º, I a V 

- multa de 0,5% a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com 

contratação direta: art. 156, § 3º 

- impedimento de licitar aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II a VII do caput do art. 156, § 4º 

- prazo para impedimento de licitar de até três anos: art. 156, § 5º 

- declaração de inidoneidade: art. 156, § 5º 

- prazo para declaração de inidoneidade de três a seis anos: art. 156, § 5º 

- autoridades competentes para declaração de inidoneidade: art. 156, § 

6º 

- multa ou indenizações superiores aos créditos: art. 156, § 8º 

- dever de reparar o dano integral causado à Administração Pública: art. 

156, § 9º 

- prazo para defesa 15 dias úteis: art. 157 e 158 

- prazo para alegações finais: art. 158, § 2º 

- comissão para processo de responsabilização: art. 158 e § 1º 

- indeferimento de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, 

protelatórias ou intempestivas: art. 158, § 3º 

- prescrição para aplicação de sanções (cinco anos): art. 158, § 4º 

- interrompimento da prescrição: art. 158, § 4º, I 

- suspensão da prescrição: art. 158, § 4º, II e III 

- procedimento para infrações tipificadas como atos lesivos à 

Administração: art. 159 e parágrafo único (vetado) 

- desconsideração da personalidade jurídica: art. 160 

- reabilitação do contratado perante a própria administração, requisitos, 

prazo: art. 163 

- programa de integridade com requisito para reabilitação: art. 163, 

parágrafo único. 

 

Seguro-garantia 

- conceito: art. 6º, LIV 

 

Serviço  

  - conceito: art. 6º XI 
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  - licitações de serviços: art. 47. 

  - princípios:  

- padronização: art. 47, I 

 - parcelamento: art. 47, II, § 1º 

 - vedação de fornecimento de mão de obra: art. 47, III 

  - critérios de remuneração – vedações: art. 47, § 2º 

  - manutenção e assistência técnica: art. 47, § 3º 

  - atividades meios: art. 48 

  - vedações na contratação de serviços terceirizados: art. 48, I a VI. 

- vedação de contratação de parentes de dirigente do órgão ou entidade: 

art. 48, parágrafo único 

 

Serviço comum de engenharia 

  - art. 6º XXI, a 

  - prazo para apresentação de propostas: art. 55, II, a 

  - dispensa de licitação: art. 75, IV, c 

  - procedimentos especiais de dispensa de licitação serão instituídos em 

regulamentação específica: art. 75, § 5º   

 

Serviço de engenharia 

- art. 6º XXI 

- licitações de obras e serviços de engenharia: art. 45 

- contratação de mais de uma empresa para executar o mesmo serviço66: 

art. 49 

 

Serviço especial de engenharia 

- art. 6º XXI, b 

- prazo para apresentação de propostas: art. 55, II, b 

 

Serviço nacional 

- art. 6º, XXXVI 

 

Serviço singular 

 - inexigibilidade de licitação: art. 74, III 

 - comprovação: art. 74, § 3º 

 

Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra 

 
66 No PL 1292/95a contratação de mais de uma empresa ou instituição para executar o 

mesmo serviço não se aplicaria aos serviços de engenharia: art. 48, § 2º. No PL 4292 essa 

proibição não foi mantida. 
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- art. 6º XVI 

 

Serviços e fornecimentos contínuos 

- art. 6º XV 

- prazo para apresentação de propostas: art. 55, II 

 

Serviços não contínuos ou contratados por escopo 

- art. 6º XVII 

 

Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual 

- art. 6º XVIII 

 

Sessão Pública 

- eletrônica (regra geral): art. 17, § 2º 

- presencial (exceção): art. 17, § 2º 

- análise e avaliação da conformidade das propostas: art. 17, § 3º 

- presencial deve ser gravada em áudio e vídeo: art. 17, § 5º 

 

Sigilo 

- admite-se quando imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado: art. 91, § 1º 

 

Sistema de registro de preços 

- art. 6º, XLV 

- art. 80 a 84 

- adoção: art. 40, II 

- ata de registro de preços: art. 6º, XLVI 

- órgão ou entidade gerenciadora: art. 6º, XLVII 

- órgão ou entidade participante: art. 6º, XLVIII 

- órgão ou entidade não participante: art. 6º, XLIX 

- edital: art. 82 

- quantidade mínima: art. 82, II 

-registro de preços diferentes: art. 82, III 

- critério de julgamento: menor preço ou maior desconto sobre tabela de 

preços: art. 82, V 

- critério de julgamento: grupo de itens: art. 82, § 1º 

- alteração dos preços: art. 82, VI 

- registro de mais de um fornecedor ou prestador: art. 82, VII 

- vedação de participação de mais de uma ata: art. 82, VIII 

- hipóteses de cancelamento da ata: art. 82, IX 

- menor preço por lote exceção: art. 82, § 1º 
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- contratação posterior de item específico: art. 82, § 2º 

- indicação limitada a unidades de contratação: art. 82, § 3º 

- indicação do valor máximo da despesa: art. 82, § 4º 

- contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de 

engenharia: art. 82, § 5º 

- obras e serviços de engenharia: art. 85  

- compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não 

obriga a Administração a contratar: art. 83 

- prazo de vigência e sua prorrogação: art. 84 

- vigência do contrato decorrente do Registro de preços: art. 84, 

parágrafo único 

- entidade gerenciadora: art. 86 

- intenção de registro de preços, prazo e quantidades estimadas: art. 86 

- dispensa de procedimento de intenção de registro de preços: art. 86, § 

1º 

 - adesão de não participantes (carona): art. 86, § 2º 

- requisitos:  

- justificativa da vantagem: art. 86, § 2º, I 

- compatibilidade de preços: art. 86, § 2º, II 

- prévia consulta e aceitação do gerenciador: art. 86, § 2º, III 

 - adesão de órgãos federais, estaduais e municipais: art. 86, § 3º 

- quantitativo permitido para adesão do carona (50% dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços): 

art. 86, § 4º 

- quantitativo máximo dobro de cada item registrado: art. 86, § 5º 

- adesão obrigatória para transferências voluntárias: art. 86, § 6º 

- adesão para aquisição de medicamentos e material de consumo médico 

hospitalar: art. 86, § 7º (não se submete ao limite do § 5º) 

- vedada adesão federal a atas estadual, distrital e municipal: art. 86, § 8º 

 

Sítio eletrônico oficial 

  - art. 6º, LII 

  - edital manutenção do inteiro teor: art. 54 

  - publicação do ato que autoriza a contratação direta ou extrato do 

contrato: art. 72, parágrafo único 

  - dispensa de licitação em razão do valor é obrigatória publicação em 

sítio eletrônico de aviso com a especificação do objeto pretendido e com a 

manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de 

eventuais interessados: art. 75, § 3º 

  - manutenção permanente à disposição do público em sítio eletrônico 

oficial do edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o 
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cadastramento permanente de novos interessados no procedimento de 

credenciamento: art. 79, parágrafo único, inc. I 

  - publicação do contrato e aditamentos: art. 91 

  - publicação de contratos sobre direitos reais sobre imóveis: art. 91, § 2º 

  - divulgação da resposta às impugnações e pedidos de esclarecimentos: 

art. 164, parágrafo único 

 

Sobrepreço 

- conceito: art. 6º, LVI 

 

Sociedades empresárias estrangeiras 

- solicitação de registro perante a entidade profissional competente no 

Brasil: art. 67, § 7º 

- documentos de habilitação equivalentes: art. 70, parágrafo único 

 

Startups 

- procedimento de manifestação de interesse restrito a startups: art. 81, § 

4º 

 

Subcontratação 

- vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais 

distintos: art. 74, § 4º  

- subcontratação nos limites autorizados: art. 122 

- comprovação da capacidade técnica do subcontratado: art. 122, § 1º 

- hipóteses de vedação, restrição ou condicionamentos: art. 122, § 2º 

- vedada subcontratação de pessoa física ou jurídica cujos dirigentes 

tenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil, ou sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato: art. 122, § 3º 

 

Superfaturamento 

- conceito: art. 6º, LVII  

 

Taxa de risco 

- cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de 

risco compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos ao contratado: art. 

22 

 

Termo Aditivo 
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- condição para a execução das prestações determinadas (salvo 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos): art. 132 

- aditivo para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de 

controvérsia: art. 153 

 

Termo de referência  

- art. 6º, XXIII;  

- Itens complementares: art. 40, § 1º. 

- especificação do produto: art. 40, § 1º, I 

- local de entrega e regras de recebimento: art. 40, § 1º, II 

- garantia, manutenção e assistência técnica: art. 40, § 1º, III; § 4º 

 

Transição 

- regras de transição normativa: art. 191 

- contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em 

vigor desta Lei: art. 191, § 1º 

  - opção por licitar ou contratar diretamente67 de acordo com a nova Lei 

ou de acordo com as leis anteriores pelo prazo de até 2 (dois) anos: art. 191, § 2º, 

§ 3º 

 

Tribunal de Contas 

- órgão de controle: art. 169, III 

- atuação em caso de simples impropriedades formais nas contratações: 

art. 169, § 3º, I 

- atuação em irregularidades que configure dano à Administração, 

apurar infrações, individualizar condutas e remeter ao MP para apuração dos 

demais ilícitos de seu competência: art. 169, II 

- responder a consulta sobre a aplicação da lei em processo de licitação 

ou contrato específico: art. 169 (artigo 169 originário foi suprimido na redação 

final em março de 2021) 

- prazo para responder a Consulta (até um mês, prorrogável por igual 

período): art. 169, parágrafo único (artigo 169 originário foi suprimido na redação 

final em março de 2021) 

- não constitui prejulgado de caso concreto e não vincula a decisão da 

Consulta: art. 169, parágrafo único (artigo 169 originário foi suprimido na redação 

final em março de 2021) 

- legitimidade para representar irregularidade: art. 170, § 4º 

- critérios para fiscalização (oportunidade, materialidade, relevância e 

risco): art. 170  

 
67 Hipótese inserida na redação final em março de 2021. 
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- devem ser considerados (as razões apresentadas pelos órgãos e 

entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação): art. 170 e § 1º, 

e 168, § 3º 

- omissão no dever de prestar informações: art. 170, § 2º 

- desconsideração de documentos impertinentes, protelatórios ou de 

nenhum interesse: art. 170, § 6º 

- fiscalização de controle: art. 171 

- oferta de oportunidade para gestores se manifestares sobre propostas 

que tenham impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades 

fiscalizados: art. 171, I 

- procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios 

técnicos fundamentados, baseados em evidências obtidas e organizados de 

acordo com as normas de auditoria: art. 171, III 

- definição de objetivos e requisitos nas contratações que elenca: art. 171, 

III 

- suspensão cautelar do processo licitatório: art. 171, § 1º 

- prazo para decidir sobre o mérito (vinte e cinco dias úteis) e definir 

objetivamente, as causas da suspensão e como será garantido o atendimento ao 

interesse público e definir as medidas necessárias e adequadas para o saneamento 

do processo licitatório ou determinar a sua anulação: art. 171, § 1º, I e II e § 3º 

- prazo para atendimento e responsabilidades do órgão licitante: art. 171, 

§ 2º, I a III 

- responsabilidade pelo descumprimento da ordem de suspenção 

cautelar da licitação: art. 171, § 4º 

- orientação por meio de súmulas do TCU: art. 172 (vetado) 

- orientação diversa deverá ser justificada: art. 172, parágrafo único 

(vetado). 

- capacitação para servidores presenciais e à distância: art. 173 

 

Valor previamente estimado da contratação 

  - art. 23 

  - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana: art. 23, § 

1º, I 

  - contratações similares feitas pela Administração Pública (1 ano): art. 23, 

§ 1º, II 

  - pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência, sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo: art. 23, § 1º, III 

  - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores: art. 23, § 1º, IV 

  - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas: art. 23, § 1º, V 

- para contratação de obras e serviços de engenharia: art. 23, § 2º 

  - contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal: art. 
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23, § 3º. 

  - contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa: art. 23, § 4º 

  - remuneração do risco: art. 23, § 5º 

  - orçamento sintético: art. 23, § 5º, I 

  - análise dos preços coletados de forma crítica: art. 23, § 6º 

  - caráter sigiloso: art. 24 

 - vedado o jogo de planilhas - diferença entre o valor global do contrato 

e o valor global de referência não poderá ser reduzida por aditamentos: art. 128 

 

Vistoria prévia para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do 

objeto a ser contratado 

- realização em dias diferentes para eventuais interessados: art. 63, 4º 
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Registros sobre a redação final do PL 4253/2020 

 

 

  A redação final aprovada em 10/03/2021 realizada após a aprovação do 

texto pelo Senado modificou partes da lei, promovendo não só correções de texto, 

como também promoveu a inclusão de matérias não constantes no texto 

aprovado pelo Senado em dezembro de 2020. 

 

Supressões de texto 

 

  Foram suprimidos dispositivos da lei aprovada em dezembro, como por 

exemplo: 

  O art. 169 do texto aprovado em dezembro que tratava das consultas nos 

Tribunais de Contas; 

  O parágrafo único do antigo art. 72, atual 73 suprimido na redação final, 

que tratava da imputação de responsabilidade hipótese de sobrepreço ou 

superfaturamento; 

  Os §§ 4º e 5º do art. 140 (atual 141), que regulavam o dever da 

Administração em atualizar seus débitos após decorrido o prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias; 

  O § 1º do art. 161, atual 162 que previa que multa de mora seria aplicada 

pelo gestor do contrato. 

 

Textos modificados 

Os pontos modificados na redação final foram os seguintes:  

Art. 6º, incs. X, Art. 8º; Art. 32, § 1º, inc. VIII; Art. 54, §§ 1º, 2º, 3º; Art. 64, I, II e § 

1º; Art. 68 e inc. III; inc. I do Art. 76; Artigo 164 e seu parágrafo único; Art. 191. 

 

Art. 6º, X 

Modificação: Altera o conceito de compra imediata. O prazo de 30 dias passaria 

a ser contado a partir da emissão da ordem de fornecimento e não mais da data 

da apresentação da proposta. 

Redação original 

X - compra: aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente, 

considerada imediata aquela com prazo de entrega 

de até 30 (trinta) dias da data prevista para 

apresentação da proposta; 

Redação aprovada no texto final: 

X - compra: aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente, 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

189 
 

considerada imediata aquela com prazo de entrega 

de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento; 

 

Art. 8º 

Modificação: para substituir a palavra "licitação" por "certame" e para fixar o 

momento final de atuação do agente de contratação, que passa a ser "até a 

homologação". 

Redação original 

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de 

contratação, pessoa designada pela autoridade 

competente, entre servidores efetivos ou 

empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 

procedimento licitatório e executar quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento da 

licitação. 

Redação aprovada no texto final: 

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de 

contratação, pessoa designada pela autoridade 

competente, entre servidores efetivos ou 

empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 

procedimento licitatório e executar quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento do 

certame, até a homologação. 

 

Art. 32, § 1º, inc. VIII 

Modificação: deixou expresso que a participação na fase competitiva da licitação 

será entre aos pré-selecionados no procedimento do diálogo competitivo. 

Redação original 

VIII – a Administração deverá, ao declarar que o 

diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo 

licitatório os registros e as gravações da fase de 

diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação 

de edital contendo a especificação da solução que 

atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a 

serem utilizados para seleção da proposta mais 

vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) 

dias úteis, para todos os licitantes apresentarem suas 
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propostas, que deverão conter os elementos 

necessários para a realização do projeto; 

Redação aprovada no texto final: 

VIII – a Administração deverá, ao declarar que o 

diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo 

licitatório os registros e as gravações da fase de 

diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação 

de edital contendo a especificação da solução que 

atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a 

serem utilizados para seleção da proposta mais 

vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) 

dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados 

na forma do inciso II deste 

parágrafo apresentarem suas propostas, que 

deverão conter os elementos necessários para a 

realização do projeto; 

 

Art. 54, §§ 1º, 2º, 3º 

Modificação: Tornou obrigatória a divulgação do extrato do edital no Diário 

Oficial e em jornal diário de grande circulação e tornou facultativa a divulgação 

no site oficial do ente licitante. Grande retrocesso e prejuízo ao princípio da 

transparência e publicidade das licitações na era da informática. 

Redação original 

Art. 53. A publicidade do edital de licitação será 

realizada mediante divulgação e manutenção do 

inteiro teor do edital e de seus anexos à disposição 

do público em sítio eletrônico oficial, facultada a 

divulgação direta a interessados devidamente 

cadastrados para esse fim. 

§ 1º São obrigatórias a divulgação e a manutenção 

do inteiro teor do edital e de seus anexos à 

disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e é facultativa a 

divulgação adicional em sítio eletrônico oficial do 

ente federativo do órgão ou entidade responsável 

pela licitação ou, no caso de consórcio público, do 

ente de maior nível entre eles. 

§ 2º Após a homologação do processo licitatório, 

serão disponibilizados no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou 

entidade responsável pela licitação entender cabível, 
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também no sítio referido no § 1º deste artigo, os 

documentos elaborados na fase preparatória que 

porventura não tenham integrado o edital e seus 

anexos.  

Redação aprovada no texto final: 

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será 

realizada mediante divulgação e manutenção do 

inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é 

obrigatória a publicação de extrato do edital no 

Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito 

Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio 

público, do ente de maior nível entre eles, bem como 

em jornal diário de grande circulação. 

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a 

manutenção do inteiro teor do edital e de seus 

anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo 

do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, 

no caso de consórcio público, do ente de maior nível 

entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a 

interessados devidamente cadastrados para esse 

fim. 

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, 

serão disponibilizados no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou 

entidade responsável pela licitação entender cabível, 

também no sítio referido no § 2º deste artigo, os 

documentos elaborados na fase preparatória que 

porventura não tenham integrado o edital e seus 

anexos. 

 

Art. 64, I, II e § 1º 

Modificação: Alteração para permitir a inclusão de documentos novos em 

diligência, nos casos que especifica, bem como a possiblidade de convalidação de 

falhas nas fases de julgamento das propostas. 

Redação original: 

Art. 63. Após a entrega dos documentos para 

habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de documentos, salvo para atualização 

daqueles destinados à comprovação de fatos 
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preexistentes à data de divulgação do edital que 

possam ser apresentados no prazo para diligências 

ou na fase recursal, conforme o caso, ou para 

atualização de documentos cuja validade tenha 

expirado após a data de recebimento das propostas. 

§ 1º No julgamento da habilitação, a 

comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado registrado e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

Redação aprovada no texto final: 

Art. 64. Após a entrega dos documentos para 

habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede 

de diligência, para: 

I – complementação de informações acerca dos 

documentos já apresentados pelos licitantes e desde 

que necessária para apurar fatos existentes à época 

da abertura do certame; 

II – atualização de documentos cuja validade tenha 

expirado após a data de recebimento das propostas. 

§ 1º No julgamento das propostas e na análise da 

habilitação, o agente de contratação poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado registrado e acessível a 

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

Art. 68 e inc. III 

Modificação: Permitir a não exigência de CND municipal, de acordo com o objeto. 

Redação original 

Art. 67. As habilitações fiscal, social e trabalhista 

serão aferidas mediante a apresentação de 

documentação apta a comprovar: 

III - a regularidade perante a Fazenda federal, a 

estadual e a municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Redação aprovada no texto final: 
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Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista 

serão aferidas mediante a verificação dos seguintes 

requisitos: 

III - a regularidade perante a Fazenda federal, 

estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do 

licitante, de acordo com o objeto contratado, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

 

Art. 75, inc. I 

Modificação: Reconheceu como dispensada a licitação (e não como hipótese de 

dispensa de licitação) nos casos que especifica (dação em pagamento, doação, 

permuta, investidura, venda a outro órgão etc.). 

Redação original 

Art. 75. (...). 

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os 

pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá 

autorização legislativa e dependerá de licitação na 

modalidade leilão, admitida a dispensa de licitação 

nos casos de: 

Redação aprovada no texto final: 

Art. 76. (...). 

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os 

pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá 

autorização legislativa e dependerá de licitação na 

modalidade leilão, dispensada a realização de 

licitação nos casos de: 

 

Artigo 164 e seu parágrafo único 

Modificação: Ficou o ato limite para fins de contagem do prazo para impugnação, 

deixando de ser a data da abertura das propostas, para ser a data da abertura do 

certame, visto que estes momentos podem não coincidir, assim como estabeleceu 

que a resposta deverá ser dada pelo órgão licitante em até 3 dias, respeitando-se 

um dia útil antes da data da abertura do certame. 

Redação original 

Art. 163. Qualquer cidadão é parte legítima 

para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos, devendo 

protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 

data de abertura das propostas. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao 
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pedido de esclarecimento será divulgada em sítio 

eletrônico oficial no prazo de 3 (três) dias úteis. 

Redação aprovada no texto final: 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima 

para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos, devendo 

protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 

data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao 

pedido de esclarecimento será divulgada em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, 

limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

 

Art. 191 

Modificação: para permitir não só a licitação, como a contratação direta nos 

moldes da lei anterior pelo prazo de até 2 anos. 

Redação original 

Art. 190. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 

II do caput do art. 192, a Administração poderá 

optar por licitar 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, vedada a aplicação combinada desta Lei com 

as citadas no referido inciso. 

 

Redação aprovada no texto final: 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 

II do caput do art. 192, 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 instrumento 

contratual, vedada a aplicação combinada desta Lei 

com as citadas no referido inciso. 
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Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021 

Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera 

a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES, DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES FUNDAMENTAIS 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o marco legal das startup se do 

empreendedorismo inovador. 

Parágrafo único. Esta Lei Complementar: 

I - estabelece os princípios e as diretrizes para a atuação da administração pública 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento da 

oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador; e 

III - disciplina a licitação e a contratação de soluções inovadoras pela 

administração pública. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se: 

I - investidor-anjo: investidor que não é considerado sócio nem tem qualquer 

direito a gerência ou a voto na administração da empresa, não responde por 

qualquer obrigação da empresa e é remunerado por seus aportes; 

II - ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório): conjunto de 

condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes 

possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com 

competência de regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios 

inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais, mediante o 

cumprimento de critérios e de limites previamente estabelecidos pelo órgão ou 

entidade reguladora e por meio de procedimento facilitado. 

Art. 3º Esta Lei Complementar é pautada pelos seguintes princípios e diretrizes: 

I - reconhecimento do empreendedorismo inovador como vetor de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental; 

II - incentivo à constituição de ambientes favoráveis ao empreendedorismo 

inovador, com valorização da segurança jurídica e da liberdade contratual como 

premissas para a promoção do investimento e do aumento da oferta de capital 

direcionado a iniciativas inovadoras; 

III - importância das empresas como agentes centrais do impulso inovador em 

contexto de livre mercado; 

IV - modernização do ambiente de negócios brasileiro, à luz dos modelos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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negócios emergentes; 

V - fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção da 

produtividade e da competitividade da economia brasileira e de geração de 

postos de trabalho qualificados; 

VI - aperfeiçoamento das políticas públicas e dos instrumentos de fomento ao 

empreendedorismo inovador; 

VII - promoção da cooperação e da interação entre os entes públicos, entre os 

setores público e privado e entre empresas, como relações fundamentais para a 

conformação de ecossistema de empreendedorismo inovador efetivo; 

VIII - incentivo à contratação, pela administração pública, de soluções inovadoras 

elaboradas ou desenvolvidas por startups, reconhecidos o papel do Estado no 

fomento à inovação e as potenciais oportunidades de economicidade, de benefício 

e de solução de problemas públicos com soluções inovadoras; e 

IX - promoção da competitividade das empresas brasileiras e da 

internacionalização e da atração de investimentos estrangeiros. 

CAPÍTULO II 

DO ENQUADRAMENTO DE EMPRESAS STARTUPS 

Art. 4º São enquadradas como startups as organizações empresariais ou 

societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela 

inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. 

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei Complementar, são elegíveis para o 

enquadramento na modalidade de tratamento especial destinada ao fomento 

de startup o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade 

limitada, as sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as sociedades 

simples: 

I - com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) no ano-

calendário anterior ou de R$ 1.333.334,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil 

trezentos e trinta e quatro reais) multiplicado pelo número de meses de atividade 

no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, 

independentemente da forma societária adotada; 

II - com até 10 (dez) anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da 

Economia; e 

III - que atendam a um dos seguintes requisitos, no mínimo: 

a) declaração em seu ato constitutivo ou alterador e utilização de modelos de 

negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços, nos termos do inciso 

IV do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; ou 

b) enquadramento no regime especial Inova Simples, nos termos do art. 65-A da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 2º Para fins de contagem do prazo estabelecido no inciso II do § 1º deste artigo, 

deverá ser observado o seguinte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.973compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.973compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm


 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

197 
 

I - para as empresas decorrentes de incorporação, será considerado o tempo de 

inscrição da empresa incorporadora; 

II - para as empresas decorrentes de fusão, será considerado o maior tempo de 

inscrição entre as empresas fundidas; e 

III - para as empresas decorrentes de cisão, será considerado o tempo de inscrição 

da empresa cindida, na hipótese de criação de nova sociedade, ou da empresa 

que a absorver, na hipótese de transferência de patrimônio para a empresa 

existente. 

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS DE INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO 

Art. 5º As startups poderão admitir aporte de capital por pessoa física ou jurídica, 

que poderá resultar ou não em participação no capital social da startup, a 

depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes. 

§ 1º Não será considerado como integrante do capital social da empresa o aporte 

realizado na startup por meio dos seguintes instrumentos: 

I - contrato de opção de subscrição de ações ou de quotas celebrado entre o 

investidor e a empresa; 

II - contrato de opção de compra de ações ou de quotas celebrado entre o 

investidor e os acionistas ou sócios da empresa; 

III - debênture conversível emitida pela empresa nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976; 

IV - contrato de mútuo conversível em participação societária celebrado entre o 

investidor e a empresa; 

V - estruturação de sociedade em conta de participação celebrada entre o 

investidor e a empresa; 

VI - contrato de investimento-anjo na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro 2006; 

VII - outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, pessoa física 

ou jurídica, não integre formalmente o quadro de sócios da startup e/ou não 

tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da 

empresa. 

§ 2º Realizado o aporte por qualquer das formas previstas neste artigo, a pessoa 

física ou jurídica somente será considerada quotista, acionista ou sócia 

da startup após a conversão do instrumento do aporte em efetiva e formal 

participação societária. 

§ 3º Os valores recebidos por empresa e oriundos dos instrumentos jurídicos 

estabelecidos neste artigo serão registrados contabilmente, de acordo com a 

natureza contábil do instrumento. 

Art. 6º A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estabelecerá em regulamento 

as regras para aporte de capital na forma do art. 5º desta Lei Complementar por 

parte de fundos de investimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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Art. 7º (VETADO). 

Art. 8º O investidor que realizar o aporte de capital a que se refere o art. 5º desta 

Lei Complementar: 

I - não será considerado sócio ou acionista nem possuirá direito a gerência ou a 

voto na administração da empresa, conforme pactuação contratual; 

II - não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação 

judicial, e a ele não se estenderá o disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), no art. 855-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

nos arts. 124, 134 e 135 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código 

Tributário Nacional), e em outras disposições atinentes à desconsideração da 

personalidade jurídica existentes na legislação vigente. 

Parágrafo único. As disposições do inciso II do caput deste artigo não se aplicam 

às hipóteses de dolo, de fraude ou de simulação com o envolvimento do 

investidor. 

CAPÍTULO IV 

DO FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO 

Art. 9º As empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas 

por meio de agências reguladoras, ficam autorizadas a cumprir seus 

compromissos com aporte de recursos em startups por meio de: 

I - fundos patrimoniais de que trata a Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019, 

destinados à inovação, na forma do regulamento; 

II - Fundos de Investimento em Participações (FIP), autorizados pela CVM, nas 

categorias: 

a) capital semente; 

b) empresas emergentes; e 

c) empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação; e 

III - investimentos em programas, em editais ou em concursos destinados a 

financiamento, a aceleração e a escalabilidade de startups, gerenciados por 

instituições públicas, tais como empresas públicas direcionadas ao 

desenvolvimento de pesquisa, inovação e novas tecnologias, fundações 

universitárias, entidades paraestatais e bancos de fomento que tenham como 

finalidade o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, de ecossistemas 

empreendedores e de estímulo à inovação. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos percentuais mínimos legais 

ou contratuais estabelecidos para serem aportados em fundos públicos. 

§ 2º O representante legal do FIP, do fundo patrimonial ou da instituição pública 

que receber recursos nos termos do caput deste artigo emitirá certificado 

comprobatório para fins de eficácia liberatória quanto às obrigações legais ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13800.htm
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contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na exata 

proporção do seu aporte, por ocasião: 

I - da efetiva transferência do recurso ao fundo patrimonial, após a celebração de 

instrumento de transferência de recursos, no valor das despesas qualificadas para 

esse fim; 

II - do efetivo comprometimento do recurso, após a assinatura do boletim de 

subscrição do FIP, nos termos do regulamento editado pela CVM; e 

III - do efetivo recebimento do recurso pela instituição pública para efetivação de 

programas e de editais direcionados às atividades referidas no inciso III 

do caput do art. 9º desta Lei Complementar. 

§ 3º Para que o fundo patrimonial ou o FIP capte recursos perante as empresas 

que possuem obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, e para que essa captação tenha eficácia liberatória 

quanto às obrigações, a sua destinação estará adstrita às diretivas indicadas pela 

entidade setorial responsável por fiscalizar tais obrigações. 

Art. 10. Ato do Poder Executivo federal regulamentará a forma de prestação de 

contas do FIP, do fundo patrimonial ou da instituição pública que receber 

recursos nos termos do art. 9º desta Lei Complementar e a fiscalização das 

obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento 

e inovação. 

CAPÍTULO V 

DOS PROGRAMAS DE AMBIENTE REGULATÓRIO EXPERIMENTAL 

(SANDBOX REGULATÓRIO) 

Art. 11. Os órgãos e as entidades da administração pública com competência de 

regulamentação setorial poderão, individualmente ou em colaboração, no âmbito 

de programas de ambiente regulatório experimental(sandbox regulatório), 

afastar a incidência de normas sob sua competência em relação à entidade 

regulada ou aos grupos de entidades reguladas. 

§ 1º A colaboração a que se refere o caput deste artigo poderá ser firmada entre 

os órgãos e as entidades, observadas suas competências. 

§ 2º Entende-se por ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório) o 

disposto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei Complementar. 

§ 3º O órgão ou a entidade a que se refere o caput deste artigo disporá sobre o 

funcionamento do programa de ambiente regulatório experimental e 

estabelecerá: 

I - os critérios para seleção ou para qualificação do regulado; 

II - a duração e o alcance da suspensão da incidência das normas; e 

III - as normas abrangidas. 

CAPÍTULO VI 

DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PELO ESTADO 

Seção I 
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Disposições Gerais 

Art. 12. As licitações e os contratos a que se refere este Capítulo têm por 

finalidade: 

I - resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com emprego de 

tecnologia; e 

II - promover a inovação no setor produtivo por meio do uso do poder de compra 

do Estado. 

§ 1º Os órgãos e as entidades da administração pública direta, autárquica e 

fundacional de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios subordinam-se ao regime disposto neste Capítulo. 

§ 2º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias 

poderão adotar, no que couber, as disposições deste Capítulo, nos termos do 

regulamento interno de licitações e contratações de que trata o art. 40 da Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016, e seus conselhos de administração poderão 

estabelecer valores diferenciados para os limites de que tratam o § 2º do art. 14 e 

o § 3º do art. 15 desta Lei Complementar. 

§ 3º Os valores estabelecidos neste Capítulo poderão ser anualmente atualizados 

pelo Poder Executivo federal, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que venha a substituí-lo. 

Seção II 

Da Licitação 

Art. 13. A administração pública poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, 

isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas 

desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico, por meio de 

licitação na modalidade especial68 regida por esta Lei Complementar. 

§ 1º A delimitação do escopo da licitação poderá restringir-se à indicação do 

problema a ser resolvido e dos resultados esperados pela administração pública, 

incluídos os desafios tecnológicos a serem superados, dispensada a descrição de 

eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas, e 

caberá aos licitantes propor diferentes meios para a resolução do problema. 

§ 2º O edital da licitação será divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 

(trinta) dias corridos até a data de recebimento das propostas: 

I - em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido 

pelo ente público licitante; e 

 
68 Na Europa este tipo de modalidade chama-se parceria para a inovação, em que a 

entidade adjudicante pode adotar a parceria para a inovação quando pretenda a realização 

de atividades de investigação e o desenvolvimento de bens, serviços ou obras inovadoras, 

independentemente da sua natureza e das áreas de atividade, tendo em vista a sua aquisição 

posterior, desde que estes correspondam aos níveis de desempenho e preços máximos 

previamente acordados entre aquela e os participantes na parceria (art. 30-A do Código de 

Contratos Públicos de Portugal). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
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II - no diário oficial do ente federativo. 

§ 3º As propostas serão avaliadas e julgadas por comissão especial integrada por, 

no mínimo, 3 (três) pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento no 

assunto, das quais: 

I - 1 (uma) deverá ser servidor público integrante do órgão para o qual o serviço 

está sendo contratado; e 

II - 1 (uma) deverá ser professor de instituição pública de educação superior na 

área relacionada ao tema da contratação. 

§ 4º Os critérios para julgamento das propostas deverão considerar, sem prejuízo 

de outros definidos no edital: 

I - o potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da 

provável economia para a administração pública; 

II - o grau de desenvolvimento da solução proposta; 

III - a viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução; 

IV - a viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros 

disponíveis para a celebração dos contratos; e 

V - a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às 

opções funcionalmente equivalentes. 

§ 5º O preço indicado pelos proponentes para execução do objeto será critério de 

julgamento somente na forma disposta nos incisos IV e V do § 4º deste artigo. 

§ 6º A licitação poderá selecionar mais de uma proposta para a celebração do 

contrato de que trata o art. 14 desta Lei Complementar, hipótese em que caberá 

ao edital limitar a quantidade de propostas selecionáveis. 

§ 7º A análise da documentação relativa aos requisitos de habilitação será 

posterior à fase de julgamento das propostas e contemplará somente os 

proponentes selecionados. 

§ 8º Ressalvado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, a 

administração pública poderá, mediante justificativa expressa, dispensar, no todo 

ou em parte: 

I - a documentação de habilitação de que tratam os incisos I, II e III, bem como a 

regularidade fiscal prevista no inciso IV do caput do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993; e 

II - a prestação de garantia para a contratação. 

§ 9º Após a fase de julgamento das propostas, a administração pública poderá 

negociar com os selecionados as condições econômicas mais vantajosas para a 

administração e os critérios de remuneração que serão adotados, observado o 

disposto no § 3º do art. 14 desta Lei Complementar. 

§ 10. Encerrada a fase de julgamento e de negociação de que trata o § 9º deste 

artigo, na hipótese de o preço ser superior à estimativa, a administração pública 

poderá, mediante justificativa expressa, com base na demonstração comparativa 

entre o custo e o benefício da proposta, aceitar o preço ofertado, desde que seja 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm
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superior em termos de inovações, de redução do prazo de execução ou de 

facilidade de manutenção ou operação, limitado ao valor máximo que se propõe 

a pagar. 

Seção III 

Do Contrato Público para Solução Inovadora 

Art. 14. Após homologação do resultado da licitação, a administração pública 

celebrará Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) com as proponentes 

selecionadas, com vigência limitada a 12 (doze) meses, prorrogável por mais um 

período de até 12 (doze) meses. 

§ 1º O CPSI deverá conter, entre outras cláusulas: 

I - as metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da 

solução inovadora e a metodologia para a sua aferição; 

II - a forma e a periodicidade da entrega à administração pública de relatórios de 

andamento da execução contratual, que servirão de instrumento de 

monitoramento, e do relatório final a ser entregue pela contratada após a 

conclusão da última etapa ou meta do projeto; 

III - a matriz de riscos entre as partes, incluídos os riscos referentes a caso fortuito, 

força maior, risco tecnológico, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 

IV - a definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual das 

criações resultantes do CPSI; e 

V - a participação nos resultados de sua exploração, assegurados às partes os 

direitos de exploração comercial, de licenciamento e de transferência da 

tecnologia de que são titulares. 

§ 2º O valor máximo a ser pago à contratada será de R$ 1.600.000,00 (um milhão 

e seiscentos mil reais) por CPSI, sem prejuízo da possibilidade de o edital de que 

trata o art. 13 desta Lei Complementar estabelecer limites inferiores. 

§ 3º A remuneração da contratada deverá ser feita de acordo com um dos 

seguintes critérios: 

I - preço fixo; 

II - preço fixo mais remuneração variável de incentivo; 

III - reembolso de custos sem remuneração adicional; 

IV - reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou 

V - reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo. 

§ 4º Nas hipóteses em que houver risco tecnológico, os pagamentos serão 

efetuados proporcionalmente aos trabalhos executados, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro aprovado, observado o critério de remuneração 

previsto contratualmente. 

§ 5º Com exceção das remunerações variáveis de incentivo vinculadas ao 

cumprimento das metas contratuais, a administração pública deverá efetuar o 

pagamento conforme o critério adotado, ainda que os resultados almejados não 

sejam atingidos em decorrência do risco tecnológico, sem prejuízo da rescisão 
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antecipada do contrato caso seja comprovada a inviabilidade técnica ou 

econômica da solução. 

§ 6º Na hipótese de a execução do objeto ser dividida em etapas, o pagamento 

relativo a cada etapa poderá adotar critérios distintos de remuneração. 

§ 7º Os pagamentos serão feitos após a execução dos trabalhos, e, a fim de garantir 

os meios financeiros para que a contratada implemente a etapa inicial do projeto, 

a administração pública deverá prever em edital o pagamento antecipado de uma 

parcela do preço anteriormente ao início da execução do objeto, mediante 

justificativa expressa. 

§ 8º Na hipótese prevista no § 7º deste artigo, a administração pública certificar-

se-á da execução da etapa inicial e, se houver inexecução injustificada, exigirá a 

devolução do valor antecipado ou efetuará as glosas necessárias nos pagamentos 

subsequentes, se houver. 

Seção IV 

Do Contrato de Fornecimento 

Art. 15. Encerrado o contrato de que trata o art. 14 desta Lei Complementar, a 

administração pública poderá celebrar com a mesma contratada, sem nova 

licitação, contrato para o fornecimento do produto, do processo ou da solução 

resultante do CPSI ou, se for o caso, para integração da solução à infraestrutura 

tecnológica ou ao processo de trabalho da administração pública. 

§ 1º Na hipótese prevista no § 6º do art. 13 desta Lei Complementar, quando mais 

de uma contratada cumprir satisfatoriamente as metas estabelecidas no CPSI, o 

contrato de fornecimento será firmado, mediante justificativa, com aquela cujo 

produto, processo ou solução atenda melhor às demandas públicas em termos de 

relação de custo e benefício com dimensões de qualidade e preço. 

§ 2º A vigência do contrato de fornecimento será limitada a 24 (vinte e quatro) 

meses, prorrogável por mais um período de até 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 3º Os contratos de fornecimento serão limitados a 5 (cinco) vezes o valor 

máximo definido no § 2º do art. 14 desta Lei Complementar para o CPSI, incluídas 

as eventuais prorrogações, hipótese em que o limite poderá ser ultrapassado nos 

casos de reajuste de preços e dos acréscimos de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

"Art. 143. A Diretoria será composta por 1 (um) ou mais membros eleitos e 

destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração ou, se inexistente, 

pela assembleia geral, e o estatuto estabelecerá: 

............................................................................................................................. ..." (NR) 

"Art. 294. A companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R$ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
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78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá: 

I - (revogado); 

II - (revogado); 

III - realizar as publicações ordenadas por esta Lei de forma eletrônica, em 

exceção ao disposto no art. 289 desta Lei; e 

IV - substituir os livros de que trata o art. 100 desta Lei por registros mecanizados 

ou eletrônicos. 

............................................................................................................................. ............. 

§ 4º Na hipótese de omissão do estatuto quanto à distribuição de dividendos, 

estes serão estabelecidos livremente pela assembleia geral, hipótese em que não 

se aplicará o disposto no art. 202 desta Lei, desde que não seja prejudicado o 

direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a 

que tenham prioridade. 

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Economia disciplinará o disposto neste 

artigo."(NR) 

"Art. 294-A. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará as condições 

facilitadas para o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais, 

e será permitido dispensar ou modular a observância ao disposto: 

I - no art. 161 desta Lei, quanto à obrigatoriedade de instalação do conselho fiscal 

a pedido de acionistas; 

II - no § 5º do art. 170 desta Lei, quanto à obrigatoriedade de intermediação de 

instituição financeira em distribuições públicas de valores mobiliários, sem 

prejuízo da competência prevista no inciso III do § 3º do art. 2º da Lei nº 6.385, de 

7 de dezembro de 1976; 

III - no inciso I do caput do art. 109, nos §§ 1º e 2º do art. 111 e no art. 202 desta 

Lei, quanto ao recebimento de dividendo obrigatório; 

IV - no art. 289 desta Lei, quanto à forma de realização das publicações ordenadas 

por esta Lei; e 

V - (VETADO)." 

"Art. 294-B. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se companhia de menor 

porte aquela que aufira receita bruta anual inferior a R$ 500.000.000,00 

(quinhentos milhões de reais). 

§ 1º A regulamentação editada não prejudica o estabelecimento de procedimentos 

simplificados aplicáveis às companhias de menor porte, pela Comissão de 

Valores Mobiliários, com base nas competências previstas na Lei nº 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, especialmente quanto: 

I - à obtenção de registro de emissor; 

II - às distribuições públicas de valores mobiliários de sua emissão; e 

III - à elaboração e à prestação de informações periódicas e eventuais. 

§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários poderá: 

I - estabelecer a forma de atualização do valor previsto no caput deste artigo e os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385compilada.htm
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critérios adicionais para a manutenção da condição de companhia de menor porte 

após seu acesso ao mercado de capitais; e 

II - disciplinar o tratamento a ser empregado às companhias abertas que se 

caracterizem como de menor porte nos termos do caput deste artigo." 

Art. 17. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

"Art. 61-A. .............................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............. 

§ 2º O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física, por pessoa jurídica 

ou por fundos de investimento, conforme regulamento da Comissão de Valores 

Mobiliários, que serão denominados investidores-anjos. 

............................................................................................................................. ............. 

§ 4º ................................................................................................................ ........ 

I - não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou a voto na 

administração da empresa, resguardada a possibilidade de participação nas 

deliberações em caráter estritamente consultivo, conforme pactuação contratual; 

......................................................................................................................................... . 

III - será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de participação, 

pelo prazo máximo de 7 (sete) anos; 

IV - poderá exigir dos administradores as contas justificadas de sua administração 

e, anualmente, o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado 

econômico; e 

V - poderá examinar, a qualquer momento, os livros, os documentos e o estado 

do caixa e da carteira da sociedade, exceto se houver pactuação contratual que 

determine época própria para isso. 

............................................................................................................................. ............. 

§ 6º As partes contratantes poderão: 

I - estipular remuneração periódica, ao final de cada período, ao investidor-anjo, 

conforme contrato de participação; ou 

II - prever a possibilidade de conversão do aporte de capital em participação 

societária. 

§ 7º O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de 

decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos do aporte de capital, ou prazo superior 

estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão pagos na forma 

prevista no art. 1.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), não 

permitido ultrapassar o valor investido devidamente corrigido por índice 

previsto em contrato. 

................................................................................................................................." (NR) 

"Art. 61-D. Os fundos de investimento poderão aportar capital como investidores-

anjos em microempresas e em empresas de pequeno porte, conforme 

regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários." (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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"Art. 65-A. Fica criado o Inova Simples, regime especial simplificado que concede 

às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se 

autodeclarem como empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a 

estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como 

agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda. 

§ 1º (Revogado). 

§ 2º (Revogado). 

..........................................................................................................................................  

§ 4º ........................................................................................................................  

II - descrição do escopo da intenção empresarial inovadora, que utilize modelos 

de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços, e definição do 

nome empresarial, que conterá a expressão 'Inova Simples (I.S.)'; 

.......................................................................................................................................... 

§ 7º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do 

Inova Simples, será disponibilizado ícone que direcionará a ambiente virtual do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do qual constarão 

orientações para o depósito de pedido de patente ou de registro de marca. 

§ 8º O exame dos pedidos de patente ou de registro de marca, nos termos deste 

artigo, que tenham sido depositados por empresas participantes do Inova 

Simples será realizado em caráter prioritário. 

§ 9º (Revogado). 

............................................................................................................................. ..." (NR) 

Art. 18. Ficam revogados os seguintes dispositivos: 

I - incisos I e II do caput do art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e 

II - os §§ 1º, 2º e 9º do art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias 

de sua publicação oficial. 

Brasília, 1º de junho de 2021; 200º da Independência e 133º da República. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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REGULAMENTOS FEDERAL 

 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 51, de 13 de maio de 2021 

Estabelece procedimentos para utilização do serviço de suprimento de material 

de consumo, por meio do Almoxarifado Virtual Nacional, no âmbito da 

administração pública federal direta. 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE 

DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 127 do Anexo I 

do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o disposto na Portaria 

nº 295, de 26 de setembro de 2018, resolve: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para utilização do 

serviço de suprimento de material de consumo, por meio do Almoxarifado 

Virtual Nacional - AVN, no âmbito da administração pública federal direta. 

Parágrafo único. O AVN operacionalizará o suprimento de material de consumo 

em sistema web desenvolvido pelo fornecedor contratado pela Central de 

Compras - Central-ME, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

Definições 

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se: 

I - aprovador: pessoa legalmente investida de poder decisório no âmbito do órgão 

usuário ao qual está vinculado, a quem caberá aprovar o pedido de fornecimento 

gerado no sistema web, bem como o ateste do material recebido ou contestação, 

quando for o caso e avaliação dos contestes dos solicitantes; 

II - catálogo de itens de material de consumo - CIMC: itens disponibilizados pela 

Central-ME aos órgãos usuários por meio do AVN; 

III - entrega corretiva: procedimento realizado pela prestadora de serviços para a 

resolução da falha de um pedido imperfeito; 

IV - gestor setorial: servidor responsável pela operação e gestão do serviço no 

âmbito do órgão usuário ao qual está vinculado; 

V - material de consumo: material utilizado nas rotinas de trabalho da 

Administração não classificado como permanente ou personalizado, ofertado no 

AVN para aquisição exclusiva por meio do sistema web; 

VI - órgão usuário: unidade que integra a estrutura da administração pública 

federal direta que utiliza o AVN; 

VII - pedido de fornecimento: documento eletrônico gerado no sistema web que 

contém os materiais de consumo a serem supridos pelo fornecedor contratado 

para atendimento das necessidades do órgão usuário; 
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VIII - pedido imperfeito: ocorrência em que o material recebido pela unidade 

solicitante estiver em quantidade menor que a solicitada, bem como quando for 

entregue material avariado, com defeito ou divergente do solicitado; 

IX - sistema web: ambiente tecnológico que operacionaliza o AVN, desenvolvido 

e disponibilizado pelo fornecedor contratado, podendo ser próprio ou de 

terceiros, que possibilita a elaboração, aprovação, encaminhamento, faturamento, 

acompanhamento e controle dos pedidos de fornecimento dos órgãos usuários, 

bem como a gestão, fiscalização, monitoramento e acompanhamento da 

execução, acessível das 7 às 20 horas, horário de Brasília, em dias úteis, em regime 

contínuo; 

X - solicitante: servidor formalmente designado pelo aprovador do órgão usuário, 

no âmbito de cada unidade, de acordo com o disposto no regimento de cada 

órgão ou entidade, responsável por realizar os procedimentos descritos nos 

incisos I, II e IV do art. 13; 

XI - Termo de Adesão: instrumento que formaliza o acesso e utilização, pelos 

órgãos usuários, do AVN disponibilizado pela Central-ME; e 

XII - unidade administrativa: unidade do órgão usuário ao qual se vincula o 

solicitante e que receberá o material suprido pelo fornecedor contratado. 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES PARA USO DO SERVIÇO 

Adesão 

Art. 3º Para utilização do AVN, os órgãos da administração pública federal direta 

deverão formalizar Termo de Adesão com a Central-ME, conforme modelo 

disponibilizado no Anexo I, que disporá sobre as obrigações e responsabilidades 

de cada uma as partes. 

Parágrafo único. O Termo de Adesão será firmado com os órgãos superiores ou 

com a maior instância possível dos órgãos aderentes. 

Art. 4º A liberação do uso do AVN pelo órgão usuário somente será feita no limite 

do montante financeiro descentralizado, nos termos do Capítulo V. 

Regras de Uso 

Art. 5º Na utilização do serviço, os órgãos da administração pública direta, no 

âmbito do Poder Executivo federal, deverão observar as regras operacionais e 

atribuições estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

Art. 6º A Central-ME disponibilizará atendimento para prestar suporte aos 

órgãos usuários na utilização do serviço. 

Do Cadastro 

Art. 7º O cadastro das unidades administrativas e de seus usuários, bem como a 

manutenção atualizada dessas informações no sistema web, é de 

responsabilidade do respectivo órgão usuário por meio de seus gestores setoriais 

e aprovadores. 

CAPÍTULO III 
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FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Etapas 

Art. 8º São etapas para o fornecimento de materiais: 

I - pedido de fornecimento; 

II - anuência do aprovador; 

III - recebimento do material e ateste; 

IV - contestação, quando for o caso. 

Parágrafo único. Todas as etapas referidas no caput se realizarão no sistema web. 

Pedido de fornecimento 

Art. 9º No pedido de fornecimento, o solicitante registrará, em campo próprio no 

sistema web, os materiais e as suas respectivas quantidades a serem supridos por 

meio do AVN. 

Parágrafo único. Quando do registro de que trata o caput, o solicitante deverá 

considerar o valor mínimo referente à região geográfica que se encontra a 

unidade administrativa para análise e ratificação pelo aprovador. 

Anuência do aprovador 

Art. 10. Recebido o pedido de fornecimento na forma do art. 9º, o aprovador 

poderá anuir, com ajustes ou não, o pedido do solicitante ou indeferi-lo. 

Art. 11. A data da aprovação do pedido de fornecimento e a região da unidade 

administrativa solicitante vinculam o prazo de entrega, conforme estabelecido no 

ato convocatório pela Central-ME. 

Art. 12. Os pedidos poderão ser fracionados em entregas parciais pelo fornecedor, 

conforme estabelecido no ato convocatório. 

Recebimento do material, ateste e contestação 

Art. 13. Recebido o material, o solicitante deverá realizar avaliação qualitativa e 

quantitativa para fins de averiguação de conformidade entre o solicitado e o 

entregue pelo fornecedor contratado, incluindo a avaliação dos seguintes 

aspectos: 

I - estado dos materiais; 

II - quantidades requisitadas; 

III - especificação técnica; 

IV - qualidade dos materiais; 

V - preço unitário e total de cada material; e 

VI - documentos fiscais. 

Art. 14. Caso o pedido de fornecimento tenha falha na entrega, sendo 

caracterizado como imperfeito, o solicitante deverá contestar a entrega conforme 

estabelecido no ato convocatório pela Central-ME. 

§ 1º O saneamento da falha será realizado por meio de entrega corretiva por parte 

do fornecedor nos prazos estabelecidos no ato convocatório pela Central-ME. 

§ 2º Não havendo contestação por parte do solicitante, o aprovador deverá atestar 

o pedido ou promover a contestação, caso identifique alguma condição que 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

210 
 

caracterize o pedido como imperfeito, conforme estabelecido pela Central-ME. 

§ 3º Se o aprovador não atestar ou não contestar o pedido dentro do prazo 

estabelecido no ato convocatório pela Central-ME, as unidades administrativas 

vinculadas a ele poderão ser bloqueadas, ficando impedidas de solicitar novos 

pedidos de fornecimento. 

Art. 15. O prazo para a entrega corretiva do pedido imperfeito é vinculado à 

região da unidade administrativa solicitante, conforme estabelecido no ato 

convocatório pela Central-ME. 

CAPÍTULO IV 

CATÁLOGO DE MATERIAIS DO AVN 

Itens de material do AVN 

Art. 16. A Central-ME definirá o CIMC que será operacionalizado no AVN para 

aquisição exclusiva via sistema web pelos órgãos usuários. 

Parágrafo único. O CIMC disponibilizado no AVN será divulgado 

periodicamente pela Central-ME. 

Solicitação de novos itens de material de consumo 

Art. 17. O órgão usuário do serviço poderá solicitar à Central-ME a inclusão de 

itens de material de consumo que não estejam disponíveis no catálogo de 

materiais do AVN. 

§ 1º A solicitação de que trata o caput referente à inclusão de itens de material de 

consumo deverá conter as seguintes informações para que seja analisado: 

I - justificativa da necessidade para a inclusão do item no AVN; 

II - descrição do material solicitado, detalhando suas características e atributos, 

de forma que seja possível individualizá-lo dentre os demais da mesma categoria; 

e 

III - unidade de fornecimento do material solicitado. 

§ 2º A análise da solicitação de que trata o caput será realizada pela Central-ME 

que considerará: 

I - o cabimento do item como material de consumo, conforme definição do inciso 

V do art. 2º; 

II - a essencialidade, racionalização e padronização do item; e 

III - a exclusividade de que trata o art. 16. 

Vinculação automática 

Art. 18. A inclusão de novos materiais no catálogo de consumo no AVN vincula 

automaticamente a aquisição exclusiva por meio do sistema web pelos órgãos 

usuários. 

CAPÍTULO V 

CUSTEIO DO AVN 

Custeio do Serviço 

Art. 19. O custeio do AVN será realizado de forma centralizada, mediante 

descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros repassados 
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do órgão usuário para a Central-ME, dispensada a formalização de Termo de 

Execução Descentralizada e prestação de contas, conforme inciso III do § 3º do 

art. 3º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020. 

Parágrafo único. Os recursos descentralizados pelo órgão usuário custearão todos 

os pedidos de fornecimento das suas unidades administrativas, sendo os 

respectivos saldos controlados automaticamente pelo sistema web. 

Art. 20. Anualmente, o órgão usuário informará o cronograma de 

descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros, contendo 

classificação do crédito orçamentário da despesa e da fonte de recursos. 

Art. 21. A descentralização dos créditos orçamentários para custeio do AVN 

deverá ocorrer de forma integral no início de cada exercício financeiro. 

§ 1º A descentralização dos recursos financeiros poderá ser realizada de forma 

parcelada durante o ano. 

§ 2º Os recursos descentralizados deverão fazer parte de uma única ação 

orçamentária, salvo mediante justificativa fundamentada e aceita pela Central-

ME. 

Art. 22. A liberação do uso do serviço para o órgão usuário somente será feita 

após a descentralização dos recursos financeiros e no limite do montante 

financeiro descentralizado. 

CAPÍTULO VI 

FISCALIZAÇÃO 

Órgão usuário 

Art. 23. Caberá ao órgão usuário comunicar imediatamente à Central-ME 

qualquer ocorrência de erro de cobrança identificada, nos termos do Termo de 

Adesão. 

Central-ME 

Art. 24. À Central-ME, enquanto unidade responsável pela gestão, fiscalização, 

monitoramento e acompanhamento da execução dos serviços prestados pelo 

fornecedor contratado, caberá, além das atribuições fiscalizatórias definidas no 

Termo de Adesão, providenciar a autuação de procedimento administrativo 

específico para aplicação de sanções, se for o caso, de acordo com as regras 

previstas no ato convocatório. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Orientações Gerais 

Art. 25. Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se como dia útil todo o 

dia não constante do cronograma de feriados nacionais e pontos facultativos 

definidos pelo Ministério da Economia em Portaria específica e alterações 

posteriores. 

Art. 26. Os órgãos usuários, seus dirigentes e servidores que utilizem o sistema 

web responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que 
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caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de 

segurança instituídas. 

§ 1º Os órgãos usuários deverão assegurar o sigilo e a integridade dos dados e 

informações do sistema web, protegendo-os contra danos e utilizações indevidas 

ou desautorizadas no âmbito de sua atuação. 

§ 2º As informações e os dados do sistema web não poderão ser comercializados, 

sob pena de cancelamento da autorização para o acesso, sem prejuízo das demais 

cominações legais. 

Adesão à ata registro de preços 

Art. 27. Todos os participantes e aderentes da Ata de Registro de Preços deverão 

celebrar e gerir seus os próprios contratos. 

Parágrafo único. Fica vedado a todos que firmarem contratos decorrentes da Ata 

de Registro de Preços repassarem diretamente ao fornecedor contratado 

demandas de customização do sistema. 

Procedimentos operacionais internos dos órgãos usuários 

Art. 28. Os órgãos usuários, no seu âmbito de atuação, poderão expedir normas 

relativas a procedimentos operacionais internos a serem observados na utilização 

do AVN, observado o disposto nesta Instrução Normativa. 

Casos omissos e regras complementares 

Art. 29. Os casos omissos serão dirimidos pela Central-ME, que poderá expedir 

regras complementares para a execução desta Instrução Normativa, inclusive 

disponibilizando informações adicionais em meio eletrônico para fins de 

operacionalização do sistema. 

Revogação 

Art. 30. Fica revogada a Instrução Normativa nº 8, de 27 de setembro de 2018. 

Vigência 

Art. 31. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

CRISTIANO ROCHA HECKERT 

Este conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial da União - DOU 

  

ANEXO I 

TERMO DE ADESÃO - TA 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE SUPRIMENTO DE MATERIAL DE 

CONSUMO POR MEIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL (AVN). 

Pelo presente, o ÓRGÃO ________________, nos termos do Decreto nº 

_______________, inscrito no CNPJ sob nº ___________________, neste ato 

representado(a) por ______________________, cargo _____________________, 

portador da Carteira de Identidade nº ___________________e inscrito no CPF sob 

nº _____________________, residente e domiciliado em __________________, no 

uso de suas atribuições conforme designação de ______________, doravante 

designado ÓRGÃO USUÁRIO, firma o presente TERMO DE ADESÃO, mediante 
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as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente TERMO DE ADESÃO é a adesão ao serviço de 

suprimento de material de consumo por meio do Almoxarifado Virtual Nacional 

(AVN), sistema web disponibilizado pelo fornecedor contratado pelo Ministério 

da Economia, por meio da Central de Compras (CENTRAL-ME) da Secretaria de 

Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, 

nos termos da Instrução Normativa nº 51, de 13, de maio de 2021. 

1.1.1. O fornecimento de materiais personalizados ou permanentes não integram 

o objeto deste TERMO DE ADESÃO. 

1.2. O custeio do AVN será realizado mediante descentralização de créditos 

orçamentários de recursos financeiros repassados do ÓRGÃO USUÁRIO para a 

CENTRAL-ME. 

1.3. Constitui parte integrante do presente TERMO DE ADESÃO o cronograma 

de descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros do 

ÓRGÃO USUÁRIO, contendo o montante de recursos que serão disponibilizados 

para o custeio AVN e a classificação do crédito orçamentário da despesa e da 

fonte de recursos, conforme modelo constante do Anexo II da Instrução 

Normativa nº 51, de 13 de maio de 2021. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CENTRAL DE COMPRAS 

2.1. Compete à CENTRAL-ME: 

I - firmar o contrato com o fornecedor contratado; 

II - parametrizar e homologar o sistema web desenvolvido pelo fornecedor 

contratado; 

III - gerir, fiscalizar, monitorar e acompanhar a execução do contrato, de modo a 

garantir a qualidade do AVN; 

IV - aplicar eventuais penalidades com base nos resultados aferidos por meio do 

Instrumento de Medição de Resultados (IMR) estabelecido no contrato; 

V - monitorar a utilização do serviço em nível geral, inclusive o saldo dos créditos 

orçamentários e dos recursos financeiros descentralizados pelo ÓRGÃO 

USUÁRIO; 

VI - realizar empenhos, liquidações e pagamentos do serviço, conforme os atestes 

realizados pelas unidades administrativas; 

VII - bloquear o saldo correspondente ao ÓRGÃO USUÁRIO no caso de não 

realização do ateste pelo aprovador; 

VIII - promover a capacitação do(s) gestor(es) setorial(is) alocado(s) na estrutura 

do ÓRGÃO USUÁRIO; 

IX - atuar junto ao ÓRGÃO USUÁRIO e suas unidades administrativas para 

tratamento: 

a) dos processos de conteste de faltas e defeitos dos materiais recebidos do 

fornecedor contratado; 
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b) tratamento de divergências e de insuficiência dos recursos que custeiam o AVN 

e no atendimento aos usuários do sistema web; 

X - estabelecer as regras operacionais do serviço, inclusive sobre o uso do sistema 

web; 

XI - relacionar-se de forma exclusiva com o fornecedor contratado; 

XII - administrar o cadastro dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, unidades administrativas 

e usuários no sistema web, realizando periodicamente rotinas de verificação de 

divergências; 

XIII - administrar o sistema web; 

XIV - administrar e gerenciar o catálogo de itens de material de consumo (CIMC) 

nas seguintes condições: 

a) estabelecimento de restrições de aquisições de determinados materiais, 

informando para que o fornecedor contratado atribua no sistema web status de 

ativado ou desativado para determinados materiais, inclusive podendo o status 

do material ser diferente dentre ÓRGÃOS USUÁRIOS e/ou unidades 

administrativas solicitantes; 

b) decidir e solicitar ao fornecedor contratado a exclusão e/ou a inclusão de 

material do CIMC; 

c) recebimento de pedidos do fornecedor contratado para substituição de 

materiais por outros de especificidades e qualidades iguais ou superiores; e 

d) análise de materiais obsoletos, assim considerados aqueles com fabricação 

descontinuada, e pedido de sua substituição ou exclusão do catálogo de itens, 

conforme o caso; 

XV - definir diretrizes ações para utilização dos estoques de itens armazenados 

nos almoxarifados dos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO USUÁRIO 

3.1. Compete ao ÓRGÃO USUÁRIO, por intermédio dos gestores setoriais: 

I - providenciar o envio antecipado dos recursos à CENTRAL-ME para custeio do 

AVN, conforme cronograma de descentralização de créditos orçamentários e 

recursos financeiros; 

II - designar os servidores que atuarão, no seu âmbito, como: 

a) gestor setorial, responsável pela operação e gestão do AVN, inclusive pelo 

cadastro das unidades administrativas que utilizarão o sistema web e respectivos 

usuários; 

b) aprovador, responsável pela aprovação dos pedidos de fornecimento gerados 

no sistema web, bem como dos atestes dos materiais recebidos ou contestação, 

quando for o caso e avaliação dos contestes dos solicitantes; 

c) solicitante(s), responsável(is) pela criação do pedido de fornecimento, do 

recebimento de materiais e contestação, quando for o caso; 

III - providenciar o cadastro de suas unidades administrativas e usuários do 

sistema web; 
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IV - manter atualizados os dados cadastrais das unidades administrativas e de 

todos os solicitantes e aprovadores no sistema web, no seu âmbito de atuação, 

realizando periodicamente rotinas de verificação de divergências; 

V - determinar a relação de itens disponibilizados às unidades administrativas, 

caso entenda necessário; 

VI - especificar, no sistema web, o local de triagem de cada endereço de entrega 

designado pelo solicitante, onde o fornecedor contratado deverá efetuar a entrega 

dos materiais de consumo solicitados acondicionados nas respectivas embalagens 

de transporte; 

VII - monitorar a utilização do AVN pelas unidades administrativas, no seu 

âmbito de sua atuação, inclusive o saldo dos créditos orçamentários e dos 

recursos financeiros descentralizados para a CENTRAL-ME; 

VIII - adotar tempestivamente as providências para resolução de pendências de 

ateste das unidades administrativas no seu âmbito de atuação; 

IX - gerenciar os créditos orçamentários e os recursos financeiros 

descentralizados, no todo, comunicando à CENTRAL-ME para proceder a 

eventuais ajustes, solicitando, quando necessário e de forma tempestiva, 

alterações no cronograma definido; 

X - comunicar à CENTRAL-ME quaisquer ocorrências anormais relacionadas à 

execução do serviço; 

XI - abster-se de se relacionar com o fornecedor contratado, exceto nas situações 

específicas afetas à operação do AVN, tais como: solicitação, aprovação, 

contestação, devolução, recebimento, cancelamento, ateste, cadastramento de 

usuários e unidades, bem como disponibilização de itens; e 

XII - zelar pelo uso de sua senha pessoal utilizada para acesso ao sistema web. 

3.1.1 O descumprimento de quaisquer das obrigações descritas neste TERMO DE 

ADESÃO poderá implicar bloqueio do saldo correspondente ao ÓRGÃO 

USUÁRIO. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

4.1. Compete ao ÓRGÃO USUÁRIO, por intermédio dos solicitantes e 

aprovadores: 

I - manter atualizados os dados cadastrais dos usuários e locais de entrega no 

sistema web, no seu âmbito de atuação, quando for o caso, realizando 

periodicamente rotinas de verificação de divergência; 

II - incluir pedido de fornecimento de materiais no sistema web, considerando as 

reais necessidades das unidades administrativas pelas quais foi atribuída a si a 

responsabilidade de controle de estoque, devendo acompanhar o uso corrente de 

forma a preservar o abastecimento de material de consumo, evitando a falta do 

suprimento necessário à realização das atividades da Administração; 

III - aprovar ou reprovar os pedidos; 
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IV - acompanhar a evolução dos pedidos; 

V - analisar os pedidos de fornecimento e o volume de movimentações de 

materiais; 

VI - acompanhar os prazos de atendimento e as entregas dos pedidos de 

fornecimento; 

VII - acompanhar as devoluções de materiais; 

VIII - conferir os materiais em suas quantidades, atendimento às especificações 

técnicas, qualidade e integridade e atestar ou contestar, motivadamente, o 

recebimento do material solicitado, conforme estabelecido no Capítulo III da 

Instrução Normativa nº 51, de 13 de maio de 2021; 

IX - promover ações para adequada utilização dos itens armazenados nos 

almoxarifados, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CENTRAL-

ME; 

X - comunicar ao gestor setorial quaisquer irregularidades na prestação dos 

serviços do fornecedor contratado; e 

XI - zelar pelo uso de sua senha pessoal utilizada para acesso ao sistema web. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A execução dos serviços terá início após a descentralização dos créditos 

orçamentários e dos recursos financeiros do ÓRGÃO USUÁRIO para a 

CENTRAL-ME, observado o cronograma de descentralização de créditos 

orçamentários e recursos financeiros, especialmente quanto aos valores e prazos. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1. A Adesão do ÓRGÃO USUÁRIO ao AVN produzirá efeitos a partir da data 

de assinatura deste TERMO DE ADESÃO. 

6.2. O prazo de vigência deste TERMO DE ADESÃO é de ____ (______) anos, 

contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por meio 

de Termo Aditivo. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1. O presente Termo de Adesão poderá ser rescindido: 

I - por ato unilateral e escrito da CENTRAL-ME nos seguintes casos: 

a) por descumprimento das obrigações previstas na Instrução Normativa nº 51, 

de 13 de maio de 2021; 

b) por descumprimento do Cronograma de Descentralização de Créditos 

Orçamentários e Recursos Financeiros; 

c) por encerramento da vigência do contrato administrativo firmado pela 

CENTRAL-ME sem que haja nova contratação prevista. 

II - por acordo entre as partes; 

III - a pedido do ÓRGÃO USUÁRIO. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. O exame desta minuta-padrão deste TERMO DE ADESÃO foi realizado pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN - junto ao Ministério da 
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Economia, dispensando nova análise jurídica pelo ÓRGÃO USUÁRIO. 

8.2. Este TERMO DE ADESÃO e o Cronograma de Descentralização de Créditos 

Orçamentários e de Recursos Financeiros, Anexo II da Instrução Normativa nº 51, 

de 13 de maio de 2021, devidamente assinados, serão encaminhados pelo 

ÓRGÃO USUÁRIO, de forma eletrônica, à CENTRAL. 

8.3. Os casos omissos do presente TERMO DE ADESÃO serão resolvidos em 

comum acordo entre a CENTRAL-ME e o ÓRGÃO USUÁRIO, observadas as 

orientações emanadas pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

8.4. Eventuais controvérsias serão levadas, para solução, à Câmara de Conciliação 

e Arbitragem da Administração Federal, da Advocacia Geral da União - 

CCAF/AGU. 

______________________________________________ 

Nome do Representante Legal do Órgão 

Cargo 

Órgão 

ANEXO II 

CRONOGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO 

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E RECURSOS FINANCEIROS 

1. DADOS 

1.1. ÓRGÃO 

Nome do Órgão: 

Unidade Responsável: 

Código UG: 

Gestor Responsável: 

Cargo: 

1.2. CENTRAL 

Nome do Órgão:Ministério da Economia 

Unidade Responsável:Central de Compras - Central 

Código UG:201057/00001 

Gestor Responsável: 

Cargo: 
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2. OBJETO 

Disponibilização pelo Órgão à CENTRAL-ME de recursos orçamentários e 

financeiros para custear despesas com a prestação de serviço de suprimento 

de material de consumo por meio do Almoxarifado Virtual Nacional, em 

sistema web disponibilizado pelo fornecedor contratado pelo Ministério da 

Economia. 

3. DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO 

3.1.O Órgão realizará a descentralização dos créditos orçamentários e dos 

recursos financeiros para a CENTRAL em valores correspondentes a R$ 

XXXXXXXX (XXXX reais). 

3.1.1.Os créditos orçamentários e os recursos financeiros a serem 

descentralizados deverão ter a seguinte classificação: 

Programa de Trabalho Resumido: 

Programa: 

Ação: 

Plano Interno: 

Fonte de Recursos Detalhada: 

Natureza da Despesa: 

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PARCELA DATA DE LIBERAÇÃO VALOR (R$) 
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01 mar/2021 xxxxxxxxxxxxx 

TOTAL R$ xxxxxx 

DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 

PARCELAS DATA DE LIBERAÇÃO VALOR (R$) 

01 Jan/2021 xxxxx 

02   

03   

n   

TOTAL GERAL R$ xxxxxx 

_____________________________________________ 

Nome do Representante Legal do Órgão 

Cargo 

Órgão 
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REGULAMENTOS DA UNIÃO 

 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021 

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de 

preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE 

DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 127 

do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e pelo Decreto nº 1.094, de 

23 de março de 1994, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, resolve: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento administrativo 

para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional. 

§ 1º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às contratações de obras 

e serviços de engenharia. 

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou 

municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União 

decorrentes de transferências voluntárias, deverão observar os procedimentos 

de que trata esta Instrução Normativa. 

§ 3º Para aferição da vantagem econômica das adesões às atas de registro de 

preços, bem como da contratação de item específico constante de grupo de itens 

em atas de registro de preços, deverá ser observado o disposto nesta Instrução 

Normativa. 

Definições 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se: 

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em 

série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua formação, os valores 

inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados; e 

II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor 

expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 

(um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja 

do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, 

empreitada por preço global ou empreitada integral. 

CAPÍTULO II 
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ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO 

Formalização 

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no 

mínimo: 

I - descrição do objeto a ser contratado; 

II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, 

da equipe de planejamento; 

III - caracterização das fontes consultadas; 

IV - série de preços coletados; 

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; 

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a 

desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente 

elevados, se aplicável; 

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; 

e 

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de 

que dispõe o inciso IV do art. 5º. 

Critérios 

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as 

condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação 

e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e 

prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for 

o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local 

de execução do objeto. 

Parágrafo único. No caso de previsão de matriz de alocação de riscos entre o 

contratante e o contratado, o cálculo do valor estimado da contratação poderá 

considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos 

ao contratado, de acordo com a metodologia estabelecida no Caderno de 

Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

Parâmetros 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em 

processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral 

será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de 

forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou 

banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
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inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de 

referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no 

momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de 

antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de 

acesso; 

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada 

justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os 

orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação 

do edital; ou 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das 

notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data 

de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado 

pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia. 

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, 

devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos. 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do 

inciso IV, deverá ser observado: 

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade 

do objeto a ser licitado; 

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 

a) descrição do objeto, valor unitário e total; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 

III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no 

art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas 

para o objeto a ser contratado; e 

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação 

de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como 

resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput. 

§ 3º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento 

fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que devidamente 

justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de 

atualização de preços correspondente. 
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 Metodologia para obtenção do preço estimado 

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a 

média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde 

que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um 

ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores 

inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente 

justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade 

competente. 

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da 

contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado 

percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de 

sobrepreço. 

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes 

ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e 

descritos no processo administrativo. 

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo 

gestor responsável e aprovada pela autoridade competente. 

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do art. 5º, o 

valor não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados. 

CAPÍTULO III 

REGRAS ESPECÍFICAS 

Contratação direta 

Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, 

aplica-se o disposto no art. 5º. 

§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no 

art. 5º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações 

de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da 

apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou 

privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela 

Administração, ou por outro meio idôneo. 

§ 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o 

objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo 

anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, 

devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o 

objeto pretendido. 

§ 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de 

preços demonstre a possibilidade de competição. 
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§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata 

o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta 

economicamente mais vantajosa. 

§ 5º O procedimento do § 4º será realizado por meio de solicitação formal de 

cotações a fornecedores. 

Contratação de itens de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 

Art. 8º Os preços de itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC com 

Condições Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital da 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

Ministério da Economia, deverão ser utilizados como preço estimado, salvo se a 

pesquisa de preços realizada resultar em valor inferior. 

Parágrafo único. As estimativas de preços constantes em modelos de 

contratação de soluções de TIC, publicados pela Secretaria de Governo Digital, 

poderão ser utilizadas como preço estimado. 

Contratação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva 

Art. 9º Na pesquisa de preço para obtenção do preço estimado relativo às 

contratações de prestação de serviços com regime de dedicação de mão de obra 

exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 

2017, ou outra que venha a substituí-la, observando, no que couber, o disposto 

nesta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Orientações gerais 

Art. 10. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter 

caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos 

e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, salvo na 

hipótese de licitação cujo critério de julgamento for por maior desconto. 

Vigência 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Parágrafo único. Permanecem regidos pela Instrução Normativa nº 73, de 5 de 

agosto de 2020, todos os procedimentos administrativos autuados ou 

registrados sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 

de 17 de junho de 2001, e da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, incluindo 

contratações e eventuais renovações ou prorrogações de vigências respectivas. 

CRISTIANO ROCHA HECKERT 

 Este conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial da União - DOU 

 

  

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2021&jornal=515&pagina=76
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Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021 

Dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no 

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE 

DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.745, de 

8 de abril de 2019, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e tendo em vista 

o disposto no art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve: 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma 

eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e institui o Sistema 

de Dispensa Eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. 

  

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital ou 

municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União decorrentes 

de transferências voluntárias, deverão observar as regras desta Instrução 

Normativa. 

  

Sistema de Dispensa Eletrônica 

Art. 3° O Sistema de Dispensa Eletrônica constitui ferramenta informatizada 

integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, 

disponibilizada pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para a 

realização dos procedimentos de contratação direta de obras, bens e serviços, 

incluídos os serviços de engenharia. 

§ 1º Deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual do 

Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, para acesso ao sistema e operacionalização. 

§ 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública não integrantes do Sistema 

de Serviços Gerais - Sisg, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, interessados em utilizar o Sistema Dispensa Eletrônica de que trata 

esta Instrução Normativa, poderão celebrar Termo de Acesso ao Comprasnet 4.0, 

conforme disposto na Portaria nº 355, de 9 de agosto de 2019. 

§ 3º Em caso de não utilização do Sistema Dispensa Eletrônica pelos órgãos e 
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entidades de que trata o art. 2º, o procedimento estabelecido nesta Instrução 

Normativa deverá ocorrer em ferramenta informatizada própria ou outros 

sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à Plataforma 

+Brasil, nos termos do Decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019. 

  

Hipóteses de uso 

Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação, na forma 

eletrônica, nas seguintes hipóteses: 

I - contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção 

de veículos automotores, no limite do disposto no inciso I do caput do art. 75 da 

Lei nº 14.133, de 2021; 

II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do caput do 

art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 

III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, 

nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 75 da Lei nº 

14.133, de 2021, quando cabível; e 

IV - registro de preços para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão 

ou entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021. 

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 

I e II do caput, deverão ser observados: 

I - o somatório despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade 

gestora; e 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos 

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

§ 2º Considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado, 

identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE. 

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica 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, 

de que trata o § 7º do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

§ 4º Os valores referidos nos incisos I e II do caput serão duplicados para 

compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou 

fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. 

§ 5º Quando do enquadramento de bens, serviços ou obras nos termos das 

hipóteses previstas neste artigo, a autoridade competente pela autorização e a 

autoridade superior responsável pela adjudicação e pela homologação da 

contratação devem observar o disposto no art. 73 da Lei nº 14.133, de 2021, e no 

art. 337-E do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.  

  

CAPÍTULO II 
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DO PROCEDIMENTO 

  

Instrução  

Art. 5º O procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, será 

instruído com os seguintes documentos, no mínimo: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, nos termos da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho 

de 2021, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial Desburocratização, Gestão 

e Governo Digital do Ministério da Economia; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão de escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço, se for o caso; e 

VIII - autorização da autoridade competente. 

§ 1º Na hipótese de registro de preços, de que dispõe o inciso IV do art. 4º, 

somente será exigida a previsão de recursos orçamentários, nos termos do inciso 

IV do caput, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. 

§ 2º O ato que autoriza a contratação direta deverá ser divulgado e mantido à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade promotora 

do procedimento. 

§ 3º A instrução do procedimento poderá ser realizada por meio de sistema 

eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, 

constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos 

legais. 

  

Órgão ou entidade promotor do procedimento 

Art. 6º O órgão ou entidade deverá inserir no sistema as seguintes informações 

para a realização do procedimento de contratação: 

I - a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado; 

II - as quantidades e o preço estimado de cada item, nos termos do disposto no 

inciso II do art. 5º, observada a respectiva unidade de fornecimento; 

III - o local e o prazo de entrega do bem, prestação do serviço ou realização da 

obra; 

IV - o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
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lance que cobrir a melhor oferta; 

V - a observância das disposições previstas na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

VI - as condições da contratação e as sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do ajuste; 

VII - a data e o horário de sua realização, respeitado o horário comercial, e o 

endereço eletrônico onde ocorrerá o procedimento. 

Parágrafo único. Em todas as hipóteses estabelecidas no art. 4º, o prazo fixado 

para abertura do procedimento e envio de lances, de que trata o Capítulo III, não 

será inferior a 3 (três) dias úteis, contados da data de divulgação do aviso de 

contratação direta. 

  

Divulgação 

Art. 7º O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional 

de Contratações Públicas – PNCP, e encaminhado automaticamente aos 

fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por 

mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende 

atender. 

  

Fornecedor 

Art. 8º O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação 

direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa 

Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, 

quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 

procedimento, devendo, ainda, declarar, em campo próprio do sistema, as 

seguintes informações: 

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da 

contratação, constantes do procedimento; 

IV - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, 

assumindo como firmes e verdadeiras; 

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e 

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

  

Art. 9º Quando do cadastramento da proposta, na forma do art. 8º, o fornecedor 

poderá parametrizar o seu valor final mínimo e obedecerá às seguintes regras: 
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I - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

II - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o inciso I. 

§ 1º O valor final mínimo de que trata o caput poderá ser alterado pelo fornecedor 

durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já 

registrado por ele no sistema. 

§ 2º O valor mínimo parametrizado na forma do caput possuirá caráter sigiloso 

para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade contratante, podendo ser 

disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 

  

Art. 10. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

  

CAPÍTULO III 

DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E DO ENVIO DE LANCES 

  

Abertura 

Art. 11. A partir da data e horário estabelecidos, o procedimento será 

automaticamente aberto pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos 

por período nunca inferior a 6 (seis) horas ou superior a 10 (dez) horas, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

Parágrafo único. Imediatamente após o término do prazo estabelecido no caput, 

o procedimento será encerrado e o sistema ordenará e divulgará os lances em 

ordem crescente de classificação.  

  

Envio de lances 

Art. 12. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual 

de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

observado o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 

ao lance que cobrir a melhor oferta. 

§ 1º Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

§ 2º O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos, desde que inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

  

Art. 13. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo 
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real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

  

Art. 14. O fornecedor será imediatamente informado pelo sistema do recebimento 

de seu lance. 

  

 CAPÍTULO IV 

DO JULGAMENTO E DA HABILITAÇÃO 

  

Julgamento 

Art. 15. Encerrado o procedimento de envio de lances, nos termos do art. 12, o 

órgão ou entidade realizará a verificação da conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao estipulado para a contratação. 

  

Art. 16. Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o 

órgão ou a entidade poderá negociar condições mais vantajosas. 

§ 1º Na hipótese de a estimativa de preços ser realizada concomitantemente à 

seleção da proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do § 4º do art. 

7º da Instrução Normativa nº 65, de 2021, a verificação quanto à compatibilidade 

de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, o número de concorrentes 

no procedimento e os valores por eles ofertados. 

§ 2º Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata do 

procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.  

  

Art. 17. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando 

o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 

sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, 

observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 16. 

  

Art. 18. Definida a proposta vencedora, o órgão ou a entidade deverá solicitar, 

por meio do sistema, o envio da proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado pelo vencedor.  

Parágrafo único. No caso de contratação em que o procedimento exija 

apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários 

ou de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada pelo sistema com 

os respectivos valores readequados à proposta vencedora. 

  

Habilitação 

Art. 19. Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exigidas, 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

231 
 

exclusivamente, as condições de que dispõe a Lei nº 14.133, de 2021. 

§ 1º A verificação dos documentos de que trata o caput será realizada no Sicaf ou 

em sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, quando o procedimento for realizado em sistemas próprios ou outros 

sistemas disponíveis no mercado, assegurado aos demais participantes o direito 

de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

§ 2º O disposto no § 1º deve constar expressamente do aviso de contratação direta. 

§ 3º Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares aos já 

apresentados para a habilitação, na forma estabelecida no § 1º, ou de documentos 

não constantes do Sicaf, o órgão ou entidade deverá solicitar ao vencedor, no 

prazo definido no edital, o envio desses por meio do sistema. 

  

Art. 20. No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com 

prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas 

contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de 

licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e 

desenvolvimento de que trata a alínea “c” do inciso IV do art. 75 da Lei nº14.133, 

de 2021, somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da 

regularidade fiscal federal, social e trabalhista e, das pessoas físicas, a quitação 

com a Fazenda Federal. 

  

Art. 21. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no art. 19, o 

fornecedor será habilitado.  

Parágrafo único. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a 

habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

  

Procedimento fracassado ou deserto 

Art. 22. No caso do procedimento restar fracassado, o órgão ou entidade poderá: 

I - republicar o procedimento; 

II - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas 

propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou 

III - valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que 

serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, 

sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

Parágrafo único. O disposto nos incisos I e III caput poderá ser utilizado nas 

hipóteses de o procedimento restar deserto.  

  

CAPÍTULO V 

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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Adjudicação e homologação 

Art. 23. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo será 

encaminhado à autoridade superior para adjudicação do objeto e homologação 

do procedimento, observado, no que couber, o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Aplicação 

Art. 24. O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 

14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual 

anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento 

contratual. 

  

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Orientações gerais 

Art. 25. Os horários estabelecidos na divulgação do procedimento e durante o 

envio de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 

contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao 

procedimento. 

  

Art. 26. Os órgãos, entidades, seus dirigentes e servidores que utilizem o Sistema 

de Dispensa Eletrônica responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou 

fato que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as 

normas de segurança instituídas. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão assegurar o sigilo e a integridade 

dos dados e informações da ferramenta informatizada de que trata esta Instrução 

Normativa, protegendo-os contra danos e utilizações indevidas ou 

desautorizadas no âmbito de sua atuação. 

  

Art. 27. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não 

cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão ou entidade promotor do 

procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

  

Art. 28. A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, 
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Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá: 

I - expedir normas complementares necessárias para a execução desta Instrução 

Normativa; e 

II - estabelecer, por meio de orientações ou manuais, informações adicionais para 

fins de operacionalização do Sistema de Dispensa Eletrônica. 

  

Art. 29. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Instrução Normativa 

serão dirimidos pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

  

Vigência 

Art. 30. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 9 de agosto de 2021. 

  

CRISTIANO ROCHA HECKERT 

 Este conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial da União - DOU 
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Instrução Normativa SEGES/ME nº 72, de 12 de agosto de 2021 

Estabelece regras para a definição do valor estimado para a contratação de obras 

e serviços de engenharia nos processos de contratação direta, de que dispõe o § 

2º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE 

DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.745, de 

8 de abril de 2019, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e tendo em vista 

o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve: 

Art. 1º Fica autorizada a aplicação do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que 

estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras 

e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos 

da União, no que couber, para a definição do valor estimado nos processos de 

contratação direta de obras e serviços de engenharia, de que dispõe o § 2º do art. 

23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação. 

CRISTIANO ROCHA HECKERT 

Este conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial da União - DOU 
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Instrução Normativa SEGES /ME nº 75, de 13 de agosto de 2021 

Estabelece regras para a designação e atuação dos fiscais e gestores de contratos 

nos processos de contratação direta, de que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE 

DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 9.745, de 

8 de abril de 2019, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e tendo em vista 

o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve: 

Art. 1º Fica autorizada a aplicação da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, no que couber, para a designação dos fiscais e gestores de contratos, 

bem como para a atuação da gestão e fiscalização da execução contratual nos 

processos de contratação direta de que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Art. 2º Os órgãos e entidades, de que trata o art. 1º, poderão, quando for o caso, 

solicitar apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação. 

CRISTIANO ROCHA HECKERT 

Este conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial da União - DOU 
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Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021 – Bens de consumo comum e de luxo 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública federal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

DECRETA: 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública federal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Parágrafo único. Este Decreto aplica-se às contratações realizadas por outros 

entes federativos com a utilização de recursos da União oriundos de 

transferências voluntárias. 

Definições 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art20
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IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Classificação de bens 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Vedação à aquisição de bens de luxo 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Normas complementares 

Art. 7º O Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá editar normas 

complementares para a execução do disposto neste Decreto. 

Vigência 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor em 29 de setembro de 2021. 

Brasília, 27 de setembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art12vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art12vii
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DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 

 

Estabelece regras e critérios para 

elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia, 

contratados e executados com recursos 

dos orçamentos da União, e dá outras 

providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o 

disposto no art. 7º , § 2º , no art. 40, caput, inciso X, e no art. 43, caput, inciso IV, 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 13 do Decreto-Lei nº 200, de 25 

de fevereiro de 1967, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Este Decreto estabelece regras e critérios a serem seguidos por 

órgãos e entidades da administração pública federal para a elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 

executados com recursos dos orçamentos da União. 

Parágrafo único. Este Decreto tem por finalidade padronizar a 

metodologia para elaboração do orçamento de referência e estabelecer 

parâmetros para o controle da aplicação dos recursos referidos no caput. 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - custo unitário de referência - valor unitário para execução de uma 

unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com 

base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado; 

II - composição de custo unitário - detalhamento do custo unitário do 

serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários 

dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma 

unidade de medida; 

III - custo total de referência do serviço - valor resultante da multiplicação 

do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo 

unitário de referência; 

IV - custo global de referência - valor resultante do somatório dos custos 

totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou 

serviço de engenharia; 

V - benefícios e despesas indiretas - BDI - valor percentual que incide sobre 

o custo global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia; 

VI - preço global de referência - valor do custo global de referência 

acrescido do percentual correspondente ao BDI; 

VII - valor global do contrato - valor total da remuneração a ser paga pela 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
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administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato 

para realização de obra ou serviço de engenharia; 

VIII - orçamento de referência - detalhamento do preço global de 

referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os 

serviços, incluídas as respectivas composições de custos unitários, necessários à 

execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação; 

IX - critério de aceitabilidade de preço - parâmetros de preços máximos, 

unitários e global, a serem fixados pela administração pública e publicados no edital 

de licitação para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes; 

X - empreitada - negócio jurídico por meio do qual a administração pública 

atribui a um contratado a obrigação de cumprir a execução de uma obra ou serviço; 

XI - regime de empreitada - forma de contratação que contempla critério 

de apuração do valor da remuneração a ser paga pela administração pública ao 

contratado em razão da execução do objeto; 

XII - tarefa - quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por 

preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

XIII - regime de empreitada por preço unitário - quando se contrata a 

execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

XIV - regime de empreitada por preço global - quando se contrata a 

execução da obra ou do serviço por preço certo e total;  (Redação dada pelo 

Decreto nº 10.132, de 2019) 

XV - regime de empreitada integral - quando se contrata um 

empreendimento em sua integralidade, compreendidas todas as etapas das obras, 

serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até 

a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 

requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para 

que foi contratada; e   (Redação dada pelo Decreto nº 10.132, de 2019) 

XVI - análise paramétrica do orçamento - método de aferição de 

orçamento de obra ou de etapa realizada com a utilização de estimativas de 

valores de custos de obras com características semelhantes.  (Incluído pelo 

Decreto nº 10.132, de 2019) 

CAPÍTULO II 

DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, 

exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das 

composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de 

licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos 

unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
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industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. 

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica 

Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa 

de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Art. 4º O custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura 

de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas 

no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus 

correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos 

Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação caberá ao 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os 

itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 

considerados como de infraestrutura de transportes. 

Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º não impede que os órgãos e entidades 

da administração pública federal desenvolvam novos sistemas de referência de 

custos, desde que demonstrem sua necessidade por meio de justificativa técnica 

e os submetam à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Parágrafo único. Os novos sistemas de referência de custos somente serão 

aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção dos sistemas referidos nos 

arts. 3º e 4º , incorporando-se às suas composições de custo unitário os custos de 

insumos constantes do Sinapi e Sicro. 

Art. 6º Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o 

disposto nos arts. 3º , 4º e 5º , a estimativa de custo global poderá ser apurada por 

meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em 

publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor 

ou em pesquisa de mercado. 

Art. 7º Os órgãos e entidades responsáveis por sistemas de referência 

deverão mantê-los atualizados e divulgá-los na internet. 

Art. 8º Na elaboração dos orçamentos de referência, os órgãos e entidades 

da administração pública federal poderão adotar especificidades locais ou de 

projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que 

demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser 

orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. 

Parágrafo único. Os custos unitários de referência da administração 

pública poderão, somente em condições especiais justificadas em relatório técnico 

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos 

ou seu mandatário, exceder os seus correspondentes do sistema de referência 

adotado na forma deste Decreto, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 

controle, dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de 

referência. 

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de 
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referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em 

sua composição, no mínimo: 

I - taxa de rateio da administração central; 

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos 

aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; 

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV - taxa de lucro. 

§ 1º Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do 

objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento 

de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos 

por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem 

percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de 

taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. 

§ 2º No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em 

que o contratado não atue como intermediário entre o fabricante e a 

administração pública ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não 

padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos 

mercados nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com 

base na complexidade da aquisição, com exceção à regra prevista no § 1º . 

Art. 10. A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas 

orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, 

inclusive de suas eventuais alterações. 

Art. 11. Os critérios de aceitabilidade de preços deverão constar do edital 

de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia. 

Art. 12. A minuta de contrato deverá conter cronograma físico-financeiro 

com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao 

monitoramento e ao controle das obras. 

CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DAS PROPOSTAS E CELEBRAÇÃO DE 

ADITIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Art. 13. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e 

de empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para 

formação e aceitabilidade dos preços: 

I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, 

poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos 

sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o preço global 

orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do 

contrato, observado o art. 9º , fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da 

administração pública obtidos na forma do Capítulo II, assegurado aos órgãos de 

controle o acesso irrestrito a essas informações; e 

II - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de 
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concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de 

licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez 

por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 

verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. Para o atendimento do art. 11, os critérios de 

aceitabilidade de preços serão definidos em relação ao preços global e de cada 

uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, que 

deverão constar do edital de licitação. 

Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em 

decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

Parágrafo único. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço 

unitário e tarefa, a diferença a que se refere o caput poderá ser reduzida para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos 

excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais 

não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma deste 

Decreto, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da 

segunda colocada na licitação. 

Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com 

orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade 

responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto 

no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Para a realização de transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, os órgãos e entidades da administração pública federal somente 

poderão celebrar convênios, contratos de repasse, termos de compromisso ou 

instrumentos congêneres que contenham cláusula que obrigue o beneficiário ao 

cumprimento das normas deste Decreto nas licitações que realizar para a 

contratação de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos. 

§ 1º A comprovação do cumprimento do disposto no caput será realizada 

mediante declaração do representante legal do órgão ou entidade responsável 

pela licitação, que deverá ser encaminhada ao órgão ou entidade concedente após 

a homologação da licitação. 

§ 2º A documentação de que trata o § 1º será encaminhada à instituição 

financeira mandatária, quando houver. 

Art. 17. Para as transferências previstas no art. 16, a verificação do disposto 

no Capítulo II será realizada pelo órgão titular dos recursos ou mandatário por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
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meio da análise, no mínimo: 

I - da seleção das parcelas de custo mais relevantes contemplando na 

análise no mínimo dez por cento do número de itens da planilha que somados 

correspondam ao valor mínimo de oitenta por cento do valor total das obras e 

serviços de engenharia orçados, excetuados os itens previstos no inciso II 

do caput ; e 

II - dos custos dos serviços relativos à mobilização e desmobilização, 

canteiro e acampamento e administração local. 

§ 1º Em caso de celebração de termo aditivo, o serviço adicionado ao 

contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar 

preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública, mantida 

a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, 

ressalvada a exceção prevista no parágrafo único do art. 14 e respeitados os 

limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 2º O preço de referência a que se refere o § 1º deverá ser obtido na forma 

do Capítulo II, considerando a data-base de elaboração do orçamento de 

referência da Administração, observadas as cláusulas contratuais. 

§ 3º Na avaliação do orçamento de referência dos projetos de obras e de 

serviços de engenharia com valores de repasse inferiores a R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), o concedente ou o mandatário poderá utilizar a 

análise paramétrica do orçamento para aferição do valor do empreendimento ou 

de sua fração.   (Incluído pelo Decreto nº 10.132, de 2019) 

§ 4º A análise paramétrica do orçamento de referência será feita com base 

em parâmetros obtidos em banco de dados de obras ou de serviços similares, 

respeitadas as especificidades locais e observará:   (Incluído pelo Decreto nº 

10.132, de 2019) 

I - a data de referência do custo dos indicadores atualizada;   (Incluído pelo 

Decreto nº 10.132, de 2019) 

II - o valor do indicador, que será segregado das demais despesas que 

compõem o preço, como o BDI; e  (Incluído pelo Decreto nº 10.132, de 2019) 

III - a localização geográfica em que será executada a obra ou o serviço de 

engenharia, e outras características suficientes para garantir, em cada tipologia 

de obra, a similaridade com aquelas utilizadas para cálculo do 

parâmetro.   (Incluído pelo Decreto nº 10.132, de 2019) 

§ 5º Na hipótese do serviço ou da etapa materialmente relevante da obra 

ou da etapa analisada não ser semelhante àquelas que geraram os índices e os 

indicadores adotados, a análise paramétrica do orçamento será complementada 

pela análise dos custos unitários.  (Incluído pelo Decreto nº 10.132, de 2019) 

Art. 17-A. A utilização de bancos de dados de obras ou de serviços 

similares para os fins do disposto no § 4º do art. 17 como fonte de parâmetros 

para orçamentos ou outras questões relativas à análise paramétrica serão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
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disciplinadas em ato conjunto do Secretário Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e do Secretário-Executivo 

da Controladoria-Geral da União.  (Incluído pelo Decreto nº 10.132, de 2019) 

Art. 18 . A elaboração do orçamento de referência e o custo global das 

obras e serviços de engenharia nas contratações regidas pela Lei nº 12.462, de 04 

de agosto de 2011, obedecerão às normas específicas estabelecidas no Decreto n. 

7.581, de 11 de outubro de 2011. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de abril de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Miriam Belchior 

Jorge Hage Sobrinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.4.2013 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10132.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Decreto/D7581.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Decreto/D7581.htm
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Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 (Atualizada) 

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços 

sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 

Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 

1994, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

e no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, resolve:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 1º As contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o 

regime de execução indireta, por órgãos ou entidades da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional, observarão, no que couber: 

I - as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do 

Contrato; 

II - os critérios e práticas de sustentabilidade; e 

III - o alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou entidade, quando 

houver.  

Seção I 

Das Definições  

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa são adotadas as definições 

constantes do Anexo I.  

Seção II 

Das Características da Terceirização de Serviços  

Art. 3º O objeto da licitação será definido como prestação de serviços, sendo 

vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. 

  

Art. 4º A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não gera 

vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta.  

Art. 5º É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 

da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 
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tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.  

Art. 6º A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que 

tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública.  

Seção III 

Dos Serviços Passíveis de Execução Indireta  

Art. 7º Nos termos da legislação, serão objeto de execução indireta as atividades 

previstas em Decreto que regulamenta a matéria. 

§ 1º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos 

cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632, de 7 de 

maio de 1998. 

§ 2º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão 

observar a nomenclatura estabelecida na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), do Ministério do Trabalho, ou outra que vier a substituí-la.  

Art. 8º Poderá ser admitida a contratação de serviço de apoio administrativo, 

considerando o disposto no inciso IV do art. 9º desta Instrução Normativa, com a 

descrição no contrato de prestação de serviços para cada função específica das 

tarefas principais e essenciais a serem executadas, admitindo-se pela 
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Administração, em relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta 

para a execução das tarefas.  

Seção IV 

Da Vedação à Contratação de Serviços  

Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional: 

I - atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional 

nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; 

II - as atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja 

terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos 

e tecnologias; 

III - as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de 

serviços públicos e de aplicação de sanção; e 

IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 

cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou 

quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 

geral de pessoal. 

Parágrafo único. As atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções 

e atividades definidas nos incisos do caput podem ser executadas de forma 

indireta, sendo vedada a transferência de responsabilidade para realização de 

atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.  

Seção V 

Dos Serviços Prestados por Cooperativas e Instituições Sem Fins Lucrativos  

Art. 10. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer 

quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: 

I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a 

não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem 

entre a Administração e os cooperados; e 

II - que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada 

ou em rodízio, em que as atividades de coordenação e supervisão da execução 

dos serviços e as de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei nº 8.666, de 

1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que 

tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição. 

§ 1º Quando admitida a participação de cooperativas, estas deverão apresentar 

um modelo de gestão operacional que contemple as diretrizes estabelecidas neste 

artigo, o qual servirá como condição de aceitabilidade da proposta. 

§ 2º O serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos 

cooperados, vedada qualquer intermediação ou subcontratação.  

Art. 11. Na contratação de sociedades cooperativas, o órgão ou entidade deverá 

verificar seus atos constitutivos, analisando sua regularidade formal e as regras 

internas de funcionamento, para evitar eventual desvirtuação ou fraude.  
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Art. 12. Quando da contratação de instituição sem fins lucrativos, o serviço 

contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos profissionais 

pertencentes aos quadros funcionais da instituição. 

Parágrafo único. Considerando-se que as instituições sem fins lucrativos gozam 

de benefícios fiscais e previdenciários específicos, condição que reduz seus custos 

operacionais em relação às pessoas jurídicas ou físicas, legal e regularmente 

tributadas, não será permitida, em observância ao princípio da isonomia, a 

participação de instituições sem fins lucrativos em processos licitatórios 

destinados à contratação de empresário, de sociedade empresária ou de consórcio 

de empresa. 

  

Art. 13. Não será admitida a contratação de cooperativa ou de instituição sem fins 

lucrativos cujo estatuto e objetos sociais não prevejam ou não estejam de acordo 

com o objeto contratado.  

Seção VI 

Das Características dos Serviços  

Subseção I 

Dos Serviços Comuns  

Art. 14. Os serviços considerados comuns são aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo ato 

convocatório, por meio de especificações usuais do mercado. 

Parágrafo único. Independentemente de sua complexidade, os serviços podem 

ser enquadrados na condição de serviços comuns, desde que atendam aos 

requisitos dispostos no caput deste artigo.  

Subseção II 

Dos Serviços Prestados de Forma Contínua e Não Contínua  

Art. 15. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua 

essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e 

contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do 

patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 

entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um 

serviço público ou o cumprimento da missão institucional. 

Parágrafo único. A contratação de serviços prestados de forma contínua deverá 

observar os prazos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

  

Art. 16. Os serviços considerados não continuados ou contratados por escopo são 

aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um 

serviço específico em um período predeterminado, podendo ser prorrogado, 

desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, 

observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

Subseção III 
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Dos Serviços com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra  

Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são 

aqueles em que o modelo de execução contratual exija, dentre outros requisitos, 

que: 

I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da 

contratante para a prestação dos serviços; 

II - a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de 

uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e 

III - a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, 

controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput poderão ser prestados fora das 

dependências do órgão ou entidade, desde que não seja nas dependências da 

contratada e presentes os requisitos dos incisos II e III.  

Art. 18. Para as contratações de que trata o art. 17, o procedimento sobre 

Gerenciamento de Riscos, conforme especificado nos arts. 25 e 26, 

obrigatoriamente contemplará o risco de descumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. 

§ 1º Para o tratamento dos riscos previstos no caput, poderão ser adotados os 

seguintes controles internos: 

I - Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, conforme 

disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ou 

II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, 

elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

§2º A adoção de um dos critérios previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior 

deverá ser justificada com base na avaliação da relação custo-benefício. 

§ 3º Só será admitida a adoção do Pagamento pelo Fato Gerador após a publicação 

do Caderno de Logística a que faz referência o inciso II do § 1º deste artigo. 

§ 4º Os procedimentos de que tratam os incisos do § 1º deste artigo estão 

disciplinados no item 1 do Anexo VII-B.  

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO DA CONTRATAÇÃO  

Art. 19. As contratações de serviços de que tratam esta Instrução Normativa serão 

realizadas observando-se as seguintes fases: 

I - Planejamento da Contratação; 

II - Seleção do Fornecedor; e 

III - Gestão do Contrato. 

Parágrafo único. O nível de detalhamento de informações necessárias para 

instruir cada fase da contratação deverá considerar a análise de risco do objeto 

contratado.  



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

250 
 

CAPÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, 

consistirá nas seguintes etapas: 

I - Estudos Preliminares; 

II - Gerenciamento de Riscos; e 

III - Termo de Referência ou Projeto Básico. 

§ 1º As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade da licitação exigem o 

cumprimento das etapas do Planejamento da Contratação, no que couber. 

§ 2º Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, 

as etapas I e II do caput ficam dispensadas quando se tratar de: 

a) contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e 

II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; ou 

b) contratações previstas nos incisos IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 3º As contratações de serviços prestados de forma contínua, passíveis de 

prorrogações sucessivas, de que trata o art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, caso sejam 

objeto de renovação da vigência, ficam dispensadas das etapas I, II e III do caput, 

salvo o Gerenciamento de Riscos da fase de Gestão do Contrato. 

§ 4º Os órgãos e entidades poderão simplificar, no que couber, a etapa de Estudos 

Preliminares, quando adotados os modelos de contratação estabelecidos nos 

Cadernos de Logística divulgados pela Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

§ 5º Podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos 

comuns para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade.  

Seção I 

Dos Procedimentos Iniciais para Elaboração do Planejamento da Contratação  

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem nas 

seguintes atividades: 

I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor 

requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que contemple: 

a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela 

terceirização dos serviços e considerando o Planejamento Estratégico, se for o 

caso; 

b) a quantidade de serviço a ser contratada; 

c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços; e 

d) a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá elaborar 

os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a 

quem será confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas 

as etapas do planejamento da contratação, observado o disposto no § 1º do art. 

22; 

II - envio do documento de que trata o inciso I deste artigo ao setor de licitações 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

251 
 

do órgão ou entidade; e 

III - designação formal da equipe de Planejamento da Contratação pela 

autoridade competente do setor de licitações.  

Art. 22. Ao receber o documento de que trata o inciso I do art. 21, a autoridade 

competente do setor de licitações poderá, se necessário, indicar servidor ou 

servidores que atuam no setor para compor a equipe de Planejamento da 

Contratação. 

§ 1º A equipe de Planejamento da Contratação é o conjunto de servidores, que 

reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de 

Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos 

e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros. 

§ 2º Os integrantes da equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência 

expressa da indicação das suas respectivas atribuições antes de serem 

formalmente designados.  

Art. 23. O órgão ou entidade poderá definir de forma diversa a formação de 

equipe responsável pelo Planejamento das Contratações quando contemplarem 

área técnica específica em sua estrutura, observadas as disposições desta Seção 

no que couber.  

Seção II 

Dos Estudos Preliminares  

Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de 

Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares, conforme 

estabelecido em ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 49, de 2020) 

Seção III 

Do Gerenciamento de Riscos  

Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes 

atividades: 

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do 

Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual 

ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da 

contratação; 

II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da 

probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; 

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das 

ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas 

consequências; 

IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das 

ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se 

concretizarem; e 
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V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações 

de contingência. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à 

equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do 

procedimento da contratação previstas no art. 19.  

Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos. 

§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 

contratação, pelo menos: 

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; 

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; 

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e 

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 

responsáveis pela fiscalização. 

§ 2º Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo constante 

do Anexo IV.  

Art. 27. Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao 

Gerenciamento de Riscos, os setores requisitantes deverão encaminhá-los, 

juntamente com o documento que formaliza a demanda, à autoridade 

competente do setor de licitações, que estabelecerá o prazo máximo para o envio 

do Projeto Básico ou Termo de Referência, conforme alínea “c” do inciso I, do art. 

21. 

Parágrafo único. A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão poderá estabelecer regras e procedimentos para 

elaboração do Plano Anual de Contratações do órgão ou entidade, que será 

registrado em sistema informatizado.  

Seção IV 

Do Projeto Básico ou Termo de Referência  

Art. 28. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá ser elaborado a partir 

dos Estudos Preliminares, do Gerenciamento de Risco e conforme as diretrizes 

constantes do Anexo V, devendo ser encaminhado ao setor de licitações, de 

acordo com o prazo previsto no art. 27.  

Art. 29. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de 

Referência e Projetos Básicos da Advocacia-Geral União, observadas as diretrizes 

dispostas no Anexo V, bem como os Cadernos de Logística expedidos pela 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

no que couber. 

§ 1º Quando o órgão ou entidade não utilizar os modelos de que trata o caput, ou 

utilizá-los com alterações, deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-

as aos autos. 

§ 2º Cumpre ao setor requisitante a elaboração do Termo de Referência ou Projeto 

Básico, a quem caberá avaliar a pertinência de modificar ou não os Estudos 
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Preliminares e o Gerenciamento de Risco, a depender da temporalidade da 

contratação, observado o disposto no art. 23.  

Art. 30. O Termo de Referência ou Projeto Básico deve conter, no mínimo, o 

seguinte conteúdo: 

I - declaração do objeto; 

II - fundamentação da contratação; 

III - descrição da solução como um todo; 

IV - requisitos da contratação; 

V - modelo de execução do objeto; 

VI - modelo de gestão do contrato; 

VII - critérios de medição e pagamento; 

VIII - forma de seleção do fornecedor; 

IX - critérios de seleção do fornecedor; 

X - estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos 

termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014; e 

XI - adequação orçamentária. 

§ 1º Nas contratações que utilizem especificações padronizadas, em atenção ao § 

4º do art. 20, o responsável pela elaboração do Termo de Referência ou Projeto 

Básico produzirá somente os itens que não forem estabelecidos como padrão. 

§ 2º Os documentos que compõem a fase de Planejamento da Contratação serão 

parte integrante do processo administrativo da licitação.  

Art. 31. O órgão ou entidade não poderá contratar o mesmo prestador para 

realizar serviços de execução, de subsídios ou assistência à fiscalização ou 

supervisão relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das 

funções.  

Art. 32. Para a contratação dos serviços de vigilância e de limpeza e conservação, 

além do disciplinado neste capítulo, deverão ser observadas as regras previstas 

no Anexo VI.  

CAPÍTULO IV 

DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

Art. 33. A fase de Seleção do Fornecedor inicia-se com o encaminhamento do 

Termo de Referência ou Projeto Básico ao setor de licitações e encerra-se com a 

publicação do resultado de julgamento após adjudicação e homologação.  

Seção I 

Do Ato Convocatório  

Art. 34. Os atos convocatórios da licitação e os atos relativos à dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, bem como os contratos deles decorrentes, observarão 

o disposto nesta Instrução Normativa, além das disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, no Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, e no Decreto nº 

2.271, de 1997, e serão adaptados às especificidades de cada contratação.  
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Art. 35. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de atos 

convocatórios e contratos da Advocacia-Geral União, observado o disposto no 

Anexo VII, bem como os Cadernos de Logística expedidos por esta Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que 

couber. 

§ 1º Quando o órgão ou entidade não utilizar os modelos de que trata o caput, ou 

utilizá-los com alterações, deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-

as aos autos. 

§ 2º No caso da contratação de prestação de serviços por meio do sistema de 

credenciamento, deverão ser observadas as diretrizes constantes do item 3 do 

Anexo VII-B.  

Seção II 

Do Parecer Jurídico  

Art. 36. Antes do envio do processo para exame e aprovação da assessoria 

jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, deve-

se realizar uma avaliação da conformidade legal do procedimento administrativo 

da contratação, preferencialmente com base nas disposições previstas no Anexo I 

da Orientação Normativa/Seges nº 2, de 6 de junho de 2016, no que couber. 

§ 1º A lista de verificação de que trata o caput deverá ser juntada aos autos do 

processo, com as devidas adaptações relativas ao momento do seu 

preenchimento. 

§ 2º É dispensado o envio do processo, se houver parecer jurídico referencial 

exarado pelo órgão de assessoramento competente, que deverá ser anexado ao 

processo, ressalvada a hipótese de consulta acerca de dúvida de ordem jurídica 

devidamente identificada e motivada.  

Seção III 

Da Adjudicação e da Homologação  

Art. 37. Para fins de Adjudicação e Homologação, o órgão ou entidade deverá 

observar o disposto na legislação vigente que rege a modalidade adotada, 

especialmente quanto ao inciso VII do art. 38 e inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666, 

de 1993; inciso IV do art. 3º e incisos XX, XXI e XXII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 

2005; e inciso IV do art. 28 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.  

Seção IV 

Da Formalização e Publicação dos Contratos  

Art. 38. Para formalização e publicação dos contratos, deverá ser observado o 

disposto no Anexo VII-G.  

CAPÍTULO V 

DA GESTÃO DO CONTRATO  

Seção I 

Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos  

Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 
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conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados 

previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a 

regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 

prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação 

pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos 

a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual 

aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 

o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao 

objeto.  

Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor 

da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, 

setorial e pelo público usuário, conforme o caso, de acordo com as seguintes 

disposições: 

I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas 

à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como 

dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 

documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos 

procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 

reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, 

dentre outros; 

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a 

execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os 

indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 

para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela 

fiscalização de que trata o inciso V deste artigo; 

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos 

administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e 

trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento; 

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos 

aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer 

concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um 

mesmo órgão ou entidade; e 

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução 

contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os 

resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos 

utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a 

avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. 

§ 1º No caso do inciso IV deste artigo, o órgão ou entidade deverá designar 
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representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais. 

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico, 

administrativo ou setorial, quando houver, e o recebimento definitivo, a cargo do 

gestor do contrato. 

§ 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 

dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do 

volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato.  

Seção II 

Da Indicação e Designação do Gestor e Fiscais do Contrato  

Art. 41. A indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá aos setores 

requisitantes dos serviços ou poderá ser estabelecida em normativo próprio de 

cada órgão ou entidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de 

trabalho e sua estrutura organizacional. 

§ 1º Para o exercício da função, o gestor e fiscais deverão ser cientificados, 

expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do 

ato de designação. 

§ 2º Na indicação de servidor devem ser considerados a compatibilidade com as 

atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos 

por servidor e a sua capacidade para o desempenho das atividades. 

§ 3º Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento 

extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja 

providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá ao 

responsável pela indicação ou conforme previsto no normativo de que trata 

o caput.  

Art. 42. Após indicação de que trata o art. 41, a autoridade competente do setor 

de licitações deverá designar, por ato formal, o gestor, o fiscal e os substitutos. 

§ 1º O fiscal substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e nos 

impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 

§ 2º Será facultada a contratação de terceiros para assistir ou subsidiar as 

atividades de fiscalização do representante da Administração, desde que 

justificada a necessidade de assistência especializada. 

§ 3º O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório registrando 

as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação 

quando do seu desligamento ou afastamento definitivo. 

§ 4º Para o exercício da função, os fiscais deverão receber cópias dos documentos 

essenciais da contratação pelo setor de contratos, a exemplo dos Estudos 

Preliminares, do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da proposta da 

contratada, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensáveis à 
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fiscalização.  

Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por 

não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as 

deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento 

do exercício de suas atribuições, se for o caso. 

Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do 

art. 42, a Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o 

desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou 

designar outro servidor com a qualificação requerida.  

Seção III 

Do Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos  

Subseção I 

Dos Aspectos Gerais da Fiscalização e do Início da Prestação dos Serviços  

Art. 44. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada 

antes do início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar 

expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto. 

§ 1º A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 

pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 

designar outro para o exercício da atividade. 

§ 2º As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 

excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

§ 3º O órgão ou entidade poderá convocar o preposto para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

§ 4º A depender da natureza dos serviços, poderá ser exigida a manutenção do 

preposto da empresa no local da execução do objeto, bem como pode ser 

estabelecido sistema de escala semanal ou mensal.  

Art. 45. Após a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestação dos 

serviços exigir, o órgão ou entidade deverá promover reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

§ 1º Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em ata e, 

preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsável pela 

fiscalização do contrato, o preposto da empresa e, se for o caso, o servidor ou a 

equipe de Planejamento da Contratação. 

§ 2º O órgão ou entidade contratante deverá realizar reuniões periódicas com o 

preposto, de modo a garantir a qualidade da execução e os resultados previstos 

para a prestação dos serviços. 
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§ 3º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade competente do setor de licitações, o prazo inicial da prestação de 

serviços ou das suas etapas poderão sofrer alterações, desde que requerido pela 

contratada antes da data prevista para o início dos serviços ou das respectivas 

etapas, cumpridas as formalidades exigidas pela legislação. 

§ 4º Na análise do pedido de que trata o § 3º deste artigo, a Administração deverá 

observar se o seu acolhimento não viola as regras do ato convocatório, a isonomia, 

o interesse público ou qualidade da execução do objeto, devendo ficar registrado 

que os pagamentos serão realizados em conformidade com a efetiva prestação 

dos serviços.  

Art. 46. As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas 

durante toda a vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e fiscais, 

observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 

67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e demais 

documentos relacionados à execução do objeto poderão ser organizados em 

processo de fiscalização, instruído com os documentos de que trata o § 4º do art. 

42. 

§ 2º As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a 

competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do 

contrato que as enviará ao superior em tempo hábil para a adoção de medidas 

saneadoras.  

Art. 47. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio 

de instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes 

aspectos, quando for o caso: 

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

II - os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

VI - a satisfação do público usuário. 

§ 1º Deve ser estabelecido, desde o início da prestação dos serviços, mecanismo 

de controle da utilização dos materiais empregados nos contratos, para efeito de 

acompanhamento da execução do objeto bem como para subsidiar a estimativa 

para as futuras contratações. 

§ 2º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação 

detalhada destes, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as 
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respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como marca, qualidade e 

forma de uso.  

Subseção II 

Da Fiscalização Técnica e Administrativa  

Art. 48. Na fiscalização técnica e administrativa dos contratos deverá ser 

observado o disposto no Anexo VIII.  

Subseção III 

Do Procedimento para Recebimento Provisório e Definitivo dos Serviços  

Art. 49. O recebimento provisório e definitivo dos serviços deve ser realizado 

conforme o disposto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 1993, e em consonância 

com as regras definidas no ato convocatório.  

Art. 50. Exceto nos casos previstos no art. 74 da Lei n.º 8.666, de 1993, ao realizar 

o recebimento dos serviços, o órgão ou entidade deve observar o princípio da 

segregação das funções e orientar-se pelas seguintes diretrizes: 

I - o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal 

administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, nos seguintes termos: 

a) elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, 

contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução 

do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; e 

b) quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 

II - o recebimento definitivo pelo gestor do contrato, ato que concretiza o ateste 

da execução dos serviços, obedecerá às seguintes diretrizes: 

a) realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções; 

b) emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados; e 

c) comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A ou instrumento substituto, se for o 

caso.  

Subseção IV 

Da Vigência e da Prorrogação  

Art. 51. As regras para a vigência e prorrogação dos contratos regidos por esta 

Instrução Normativa estão dispostas no Anexo IX.  
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Subseção V 

Da Alteração dos Contratos  

Art. 52. As regras para a alteração dos contratos regidos por esta Instrução 

Normativa estão dispostas no Anexo X.  

Subseção VI 

Da Repactuação e do Reajuste de Preços dos Contratos  

Art. 53. O ato convocatório e o contrato de serviço continuado deverão indicar o 

critério de reajustamento de preços, que deverá ser sob a forma de reajuste em 

sentido estrito, com a previsão de índices específicos ou setoriais, ou por 

repactuação, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos 

custos.  

Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser 

utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um 

ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir. 

§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada 

a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do 

contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador 

receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. 

§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da 

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, 

tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos 

insumos necessários à execução do serviço. 

§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 

datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quanto 

forem os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias 

envolvidas na contratação. 

§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o 

aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 

 Art. 55. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será 

contado a partir: 

I - da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, 

em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais 

como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou 

II - da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente 

vigente à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for 
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decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes 

instrumentos.  

Art. 56. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a 

partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.  

Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, 

conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

§ 1º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 

observado o disposto no art. 6º desta Instrução Normativa. 

§ 2º A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida 

mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-

se: 

I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

II - as particularidades do contrato em vigência; 

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 

IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 

tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

§ 3º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 

variação dos custos. 

§ 4º As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de 

apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que 

deverão ser formalizadas por aditamento. 

§ 5º O prazo referido no § 3º deste artigo ficará suspenso enquanto a contratada 

não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante 

para a comprovação da variação dos custos. 

§ 6º O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a 

variação de custos alegada pela contratada. 

§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas 

durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da 

prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 

 Art. 58. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 

vigências iniciadas da seguinte forma: 

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra 

geral; 

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

262 
 

de periodicidade e para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato 

gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 

contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito 

de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da 

anualidade em repactuações futuras. 

Parágrafo único. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer 

exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença 

porventura existente. 

 Art. 59. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a 

qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com 

base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 Art. 60. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem 

direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa 

anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do 

início da contratação, conforme determina o inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 Art. 61. O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, 

consiste na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato, que 

deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de 

índices específicos ou setoriais. 

§ 1º É admitida estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo 

de duração igual ou superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra. 

§ 2º O reajuste em sentido estrito terá periodicidade igual ou superior a um ano, 

sendo o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, a data 

prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido. 

§ 3º São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice 

de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de 

periodicidade inferior à anual. 

§ 4º Nos casos em que o valor dos contratos de serviços continuados sejam 

preponderantemente formados pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o 

reajuste de que trata este artigo.  

Subseção VII 

Da Desconformidade da Proposta  

Art. 62. O fiscal técnico, na fase da execução contratual, ao verificar que houve 

subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na 

execução do serviço, deverá comunicar à autoridade competente do setor de 

licitações para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
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efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 Art. 63. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-

los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º O disposto no caput deve ser observado ainda para os custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale-transporte. 

§ 2º Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

Seção IV 

Das Hipóteses de Retenção da Garantia e de Créditos da Contratada  

Art. 64. Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, o fiscal administrativo deve verificar o pagamento pela 

contratada das verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 

que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.  

Art. 65. Até que a contratada comprove o disposto no artigo anterior, o órgão ou 

entidade contratante deverá reter: 

I - a garantia contratual, conforme art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, prestada com 

cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza 

trabalhista e previdenciária pela contratada, que será executada para reembolso 

dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a 

matéria; e 

II - os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional 

ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II do caput, não havendo quitação 

das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante 

poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

 Art. 66. O órgão ou entidade poderá ainda: 

I - nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, reter a garantia 

prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria; e 

II - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados 

à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter 
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os eventuais créditos existentes em favor da contratada decorrentes do contrato. 

Parágrafo único. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;  

Seção V 

Do Processo de Pagamento  

Art. 67. O pagamento deverá ser efetuado em consonância com as regras previstas 

no Anexo XI.  

Seção VI 

Das Sanções  

Art. 68. Identificada a infração ao contrato, inclusive quanto à inobservância do 

prazo fixado para apresentação da garantia, o órgão ou entidade deverá 

providenciar a autuação de procedimento administrativo específico para 

aplicação de sanções à contratada e a consequente rescisão contratual, se for o 

caso, de acordo com as regras previstas no ato convocatório, na legislação 

correlata e nas orientações estabelecidas em normativo interno do órgão ou 

entidade, quando houver, podendo utilizar como referência os Cadernos de 

Logística disponibilizados pela Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  

Seção VII 

Do Encerramento dos Contratos  

Art. 69. Os fiscais do contrato deverão promover as atividades de transição 

contratual observando, no que couber: 

I - a adequação dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade do 

serviço por parte da Administração; 

II - a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção do 

serviço; 

III - a devolução ao órgão ou entidade dos equipamentos, espaço físico, crachás, 

dentre outros; e 

IV - outras providências que se apliquem.  

Art. 70. Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase 

de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser 

utilizado como fonte de informações para as futuras contratações.  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 71. A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão poderá desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, 

processos e procedimentos para a contratação de determinados serviços pelos 

órgãos e entidades. 
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Art. 72. Para a execução de projeto piloto, a Central de Compras do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá, desde que justificado nos autos 

do processo respectivo, afastar a aplicação desta Instrução Normativa, naquilo 

que for incompatível com a elaboração da nova modelagem de contratação, desde 

que observados os princípios gerais de licitação e a legislação respectiva.  

Art. 73. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Gestão do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que poderá expedir normas 

complementares, em especial sobre a fase de Planejamento das Contratações, as 

sistemáticas de fiscalização contratual e repactuação, e os eventuais valores 

máximos ou de referência nas contratações dos serviços, bem como disponibilizar 

em meio eletrônico informações adicionais.  

Art. 74. Fica revogada a Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.  

Art. 75. Esta Instrução Normativa entra em vigor cento e vinte dias após sua 

publicação. 

§ 1 º Permanecem regidos pela Instrução Normativa nº 2, de 2008, todos os 

contratos decorrentes dos procedimentos administrativos autuados ou 

registrados até a data de entrada em vigor desta norma. (Incluído pela Instrução 

Normativa nº 7, de 2018). 

§2º Incluem-se na previsão do §1º deste artigo, as respectivas renovações ou 

prorrogações de vigência desses contratos, ainda que venham a ocorrer já na 

vigência desta Instrução Normativa. (Incluído pela Instrução Normativa nº 7, de 

2018)  

GLEISSON CARDOSO RUBIN 
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS CATARINENSES 

 

 

 Em 1º de abril de 2021 entrou em vigor a Lei n. 14.133/2021 dispondo 

sobre licitações e contratações no âmbito da Administração Pública dos entes 

federativos. 

 Apesar de tratar-se de um texto legislativo extenso, o legislador nacional 

decidiu por conferir aos entes federativos a atribuição de regulamentar diversas 

questões contidas no texto normativo. 

 Conforme destacado na obra “Licitações e contratações diretas na nova 

lei de licitações : primeiras anotações sobre as modalidades licitatórias e as formas 

de contratações diretas previstas na Lei n.º 14.133/2021”69, tem-se que dependem 

de regulamentação (total ou parcial) diversos aspectos, onde se destacam: 

- atuação do agente de contratação: artigo 8º, § 3º 

- plano de contratações anuais: artigo 12, VII 

- catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços 

e obras: artigo 19, § 1º 

- definição do valor estimado: artigo 23, §§ 1º e 2º 

- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas: 

artigo 23, § 1º, IV 

- margem de preferência para bens reciclados, recicláveis ou 

biodegradáveis: artigo 26, II 

- margem de preferência para bens manufaturados 

nacionais e serviços nacionais resultantes de 

desenvolvimento e inovação tecnológica no País: artigo 26, 

§ 2º 

- procedimento aberto de manifestação de interesse: artigo 

27 

- procedimento da licitação na modalidade leilão: artigo 31 

- mensuração de custos indiretos: artigo 34, § 1º 

- desempenho pretérito na execução de contratos com a 

Administração Pública para pontuação técnica: artigo 36, § 

3º 

- contratações de soluções baseadas em softwares de uso 

disseminado: artigo 43, § 2º 

- negociação conduzida por agente de contratação ou 

comissão de contratação: artigo 61, § 2º 

- habilitação realizada por processo eletrônico de 

 
69 NUNES. Sandro Luiz , Florianópolis, SC, Ed. do Autor, 2021, p. 148-150. 
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comunicação a distância: artigo 65, § 2º 

- provas alternativas aceitáveis para demonstrar que o 

profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução serviço de características 

semelhantes: artigo 67, § 3º 

- documentos equivalentes que as empresas estrangeiras 

que não funcionem no País deverão apresentar: artigo 70, 

parágrafo único 

- definição de critérios claros e objetivos para os 

procedimentos auxiliares das licitações e das contratações: 

artigo 78, § 1º 

- definição dos procedimentos de credenciamento: artigo 

79, parágrafo único 

- definição dos critérios de seleção do sistema de registro de 

preços: artigo 82, § 5º, II 

 - procedimento público de intenção de registro de preços: 

artigo 86 

- sistema de registro cadastral: artigo 87 e 88, § 5º 

- critérios, as condições e os limites para Administração 

realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados: artigo 

87, § 3º 

- conceder título de propriedade ou de direito real de uso 

de imóvel a pessoa natural: artigo 76. § 3º, II 

- forma eletrônica na celebração de contratos e de termos 

aditivos: artigo 91, § 3º 

- definição dos requisitos do modelo de gestão do contrato: 

artigo 92, XVII 

- vedar, restringir ou estabelecer condições para 

subcontratação: artigo 122, § 2º 

- poderá especificar procedimentos e critérios para 

verificação da ocorrência dos motivos para extinção do 

contrato: artigo 137, § 1º 

- definição dos prazos e os métodos para a realização dos 

recebimentos provisório e definitivo do objeto: artigo 140, § 

3º 

- definição da autoridade competente para aplicação de 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e 

pelo Ministério Público no desempenho da função 

administrativa: artigo 156, § 6º, II 

- implementação das práticas contínuas e permanentes de 
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gestão de riscos e de controle preventivo: artigo 169, § 1º 

- comunicação entre a população e representantes da 

Administração e do contratado designados para prestarem 

as informações e esclarecimentos pertinentes: artigo 174, § 

3º, VI, c 

- divulgação do relatório final sobre a consecução dos 

objetivos e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração: artigo 

174, § 3º, VI, d 

- uso de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de 

direito privado: artigo 175, § 1º 

- aplicação da lei de licitações aos convênios, acordos, 

ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por 

órgãos e entidades da Administração Pública: artigo 184 

- Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar 

os regulamentos editados pela União: artigo 187 

- definição dos limites para enquadramento dos bens de 

consumo nas categorias comum e luxo: artigo 20, § 1º. 

 

 Alguns municípios catarinenses já iniciaram o processo de 

regulamentação da Lei n. 14.133/2021, e este é o foco de atenção na presente obra, 

onde propomos a compilação dos atos regulamentares municipais publicados no 

Diário Oficial dos Municípios no ano de 2021. 

 Trata-se de levantamento que deverá permanecer em constante 

atualização, principalmente nos dois primeiros anos de vigência da Lei n. 

14.133/2021. 

  Portanto, alerta-se para o fato de que este é um trabalho que 

permanecerá em constante atualização. 

 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR 

Decreto nº 133/2021 

Regulamenta a aplicação da lei federal nº 14.133/2021 - lei de licitações e contratos 

administrativos – no âmbito da AGIR, designa servidora efetiva para 

desempenhar as funções de agente de contratação e nomeia equipe de apoio. 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio 

Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 

nº 100/2021, em especial ao § 1º da Cláusula 26, c/c o Parágrafo único da Cláusula 

45 e § 4º da Cláusula 50 do Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos 

municípios consorciados e, 
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Considerando o disposto no § 3º do art. 8º e art. 191 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

diante da necessidade de regulamentação da aplicação da Lei Federal nº 

14.133/2021, que institui normas para licitações e contratos da administração 

pública, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito 

da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR. 

Art. 2º A partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, a AGIR, poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com 

esta Lei ou de acordo com as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, até o prazo estabelecido no inciso II do art. 193 da 

primeira. 

Parágrafo único. A opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital 

ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada 

das leis supramencionadas. 

Art. 3º A licitação será conduzida por agente de contratação, que será o servidor 

responsável para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso 

ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao 

bom andamento do certame até a homologação. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2º No exercício de suas atribuições, o agente de contratação, bem como a equipe 

de apoio, poderá contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do 

disposto nesta Lei, hipótese na qual deverão suscitar as dúvidas de forma clara e 

precisa, a fim de que as orientações sejam repassadas da forma mais objetiva 

possível. 

§ 3º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 

certame será designado pregoeiro, nos termos do art. 9º da Lei nº 14.133/2021. 

Art. 4º Fica designada como agente de contratação/pregoeiro, por prazo 

indeterminado, a servidora efetiva ANA CLAUDIA HAFEMANN, ocupante do 

cargo de Analista de Fiscalização e Regulação. 

Art. 5º Ficam designados para compor a equipe de apoio, por prazo 

indeterminado, os servidores a seguir identificados: 

1. Ademir Manoel Gonçalves – membro; 

2. Luiza Sens Weise – membro; 

3. Ewerton Santana Melo – membro; 

4. Caio Barbosa de Carulice – suplente. 
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Art. 6º Ao Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, incumbe o 

acompanhamento do trâmite do processo licitatório, incluindo o recebimento e o 

julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o 

primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhe ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto70, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação; 

XII - rever os atos convocatórios antes de sua publicação, dando aos órgãos 

requisitantes, por 48 horas, vista do texto aprovado, para fins de emenda ou 

ratificação; 

XIII - propor a aplicação de sanções administrativas à licitante, por infrações 

cometidas no curso da licitação; 

XIV - decidir sobre os pedidos de inscrição no registro cadastral, bem como 

alterações ou cancelamentos. 

Art. 7º Caberá ao Agente de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a 

que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de 

contratação direta, nos termos do art. 72 da citada Lei. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, convalidando e 

ratificando os atos praticados no Processo Licitatório nº 062/2021. 

Blumenau, 13 de outubro de 2021. 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

  

 
70 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para adjudicar e 

homologar a licitação cabe à autoridade superior.  
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Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS 

Decreto/ARIS nº 04, de 30 de setembro de 2021 

Dispõe sobre o regulamento do pregão, na forma eletrônica, para aquisição de 

bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia e dá outras 

providências. 

O Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no 

uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento às 

disposições do Protocolo de Intenções e do Contrato de Consórcio Público, 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto Federal 

nº 6.017/05; 

DECRETA 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos 

os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, 

no âmbito da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS). 

§ 1º Nas licitações de que tratam o caput, será obrigatória a modalidade pregão, 

na forma eletrônica. 

§ 2º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade 

competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata 

o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique 

comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na 

realização da forma eletrônica. 

§ 3º O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pela Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento (ARIS), que será o órgão promotor da licitação. 

Do pregão e Definições 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo 

menor preço ou maior desconto, realizar-se-á quando a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico. 

§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais do mercado. 

§ 2º Consideram-se serviços comuns de engenharia a atividade ou conjunto de 

atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional 

engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações 

usuais de mercado. 
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§ 3º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame 

predominantemente fático e de natureza técnica. 

§ 4º Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que 

permitam aferir o menor preço ou maior desconto, devendo ser considerados os 

prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, 

os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições 

definidas no edital. 

§ 5º O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de 

autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do 

certame. 

Etapas 

Art. 3º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas 

sucessivas: 

I - planejamento da contratação; 

II - publicação do aviso de edital; 

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação; 

IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva; 

V - julgamento; 

VI - habilitação; 

VII - recursal; 

VIII - adjudicação; e 

IX - homologação. 

Documentação 

Art. 4º. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 

I – justificativa da contratação; 

II – termo de referência; 

III – planilhas de custo, quando for o caso; 

IV – autorização de abertura da licitação; 

V – designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VI – edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VII – minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata 

de registro de preços, conforme o caso; 

VIII – parecer jurídico; 

IX – documentação exigida para a habilitação; 

X – ata contendo os seguintes registros: 

a) licitantes participantes; 

b) propostas apresentadas; 

c) os avisos, esclarecimentos e as impugnações; 

d) lances ofertados na ordem de classificação; 

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

f) aceitabilidade da proposta de preço; 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

273 
 

g) habilitação; 

h) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 

i) o resultado da licitação. 

XI – comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do resultado da licitação; 

c) do extrato do contrato ou ata de registro de preços; e 

d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 

XII – ato de adjudicação e homologação. 

§ 1º O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema eletrônico, 

sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e 

registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 

comprovação e prestação de contas. 

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet para acesso livre, 

imediatamente após o encerramento da sessão pública. 

Credenciamento 

Art. 5º Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 

eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, 

os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 

eletrônica. 

§ 1º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

§ 2º A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 

ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

§ 3º O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

§ 4º O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

Princípios 

Art. 6º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 

correlatos. 

§ 1º As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação e a licitude dos atos. 

§ 2º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do 

processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e 

cultural. 

Vedações 

Art. 7º A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às 

contratações de obras, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral e 

aquisições de bens e serviços especiais que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns. 

Autoridade competente 

Art. 8º À autoridade competente da Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS) cabe: 

I – designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do 

pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio; 

II – indicar o provedor do sistema; 

III – determinar a abertura do processo licitatório; 

IV – decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua 

decisão; 

V – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI – homologar o resultado da licitação; e 

VII – celebrar ou gerenciar contratos e atas de registro de preços. 

Fase preparatória 

Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 

seguinte: 

I – elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do 

objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou 

sua realização; 

II – aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

III – apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 

IV – elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 

V – definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no 

que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam 

consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento 

das necessidades da administração; e 

VI – designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

§ 1º A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos I e II, 

indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto 

aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-

financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Agência. 
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§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 

de propiciar avaliação do custo diante de orçamento detalhado, definição dos 

métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com 

os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda 

com os constantes do sistema de registro de preços, cronograma físico-financeiro, 

se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do 

contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de 

execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

Valor estimado ou valor máximo aceitável 

Art. 10. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não 

constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado 

exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a 

contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto Federal nº 7.724, de 16 de maio de 

2012, ou suas posteriores alterações. 

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável 

para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 

encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento 

dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das 

propostas. 

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior 

desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência 

para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento 

convocatório. 

Designações do pregoeiro e da equipe de apoio 

Art. 11. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos 

agentes públicos da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS). 

§ 1º Os membros da equipe de apoio serão, agentes ocupantes de cargo efetivo, 

preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes da Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), ressalvada exceção por falta 

de contingente, podendo ser pessoa que possua vínculo de cargo, função ou 

emprego, mesmo em comissão, com a Agência. 

§ 2º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de 

apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período 

determinado, 

admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da 

designação a qualquer tempo. 

§ 3º Somente poderá exercer a função de pregoeiro o agente público que reúna 

qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 

competente. 
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Do pregoeiro 

Art. 12. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

I – conduzir a sessão pública na internet; 

II – coordenar o processo licitatório; 

III – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado 

pelo setor responsável pela sua elaboração; 

IV – coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

V – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 

edital; 

VI – dirigir a etapa de lances; 

VII – verificar e julgar as condições de habilitação; 

VIII – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

IX – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

X – indicar o vencedor do certame; 

XI – adjudicar o objeto, quando não houver recurso71; 

XII – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XIII – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a homologação. 

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria 

jurídica ou de outros agentes públicos, de setores do órgão ou da entidade, a fim 

de subsidiar sua decisão. 

Da equipe de apoio 

Art. 13. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro 

em todas as fases do processo licitatório. 

Do licitante 

Art. 14. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 

eletrônica: 

I – credenciar-se no provedor do sistema para certames promovidos pela Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS). 

II – remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via 

internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos e documentos 

complementares; 

III – responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 

 
71 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

IV – acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão; 

V – comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso; 

VI – utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do 

pregão na forma eletrônica; e 

VII – solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no provedor do sistema terá sua 

chave de identificação e senha suspensas automaticamente. 

Publicação 

Art. 15. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 

convocação dos interessados por meio de publicação de aviso no Diário Oficial 

dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) e, quando exigível, no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

§ 1º O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a 

indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra 

do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data 

e hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será 

realizado por meio da internet. 

§ 2º A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da 

Agência. 

§ 3º O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de 

habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do 

aviso do edital. 

Impugnação 

Art. 16. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação. 

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 
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Esclarecimentos 

Art. 17. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 

ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 

indicado no edital. 

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

Modificação do edital 

Art. 18. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante 

Art. 19. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 

encaminhar, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o 

respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

§ 1º A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha 

privativa do licitante para acesso ao sistema definido. 

§ 2º Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 

§ 3º A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 

§ 4º Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada e os documentos de habilitação. 

§ 5º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 

encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 

lances. 

Horário de abertura 

Art. 20. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será 

aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo 

utilizar sua chave de acesso e senha, inclusive, para envio da proposta, 
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acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital. 

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

pregoeiro e os licitantes. 

Conformidade das propostas 

Art. 21. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 

edital. 

Parágrafo único. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

Ordenação e classificação das propostas 

Art. 22. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

§ 1º Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de 

envio de lances. 

§ 2º As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 

disponíveis na internet. 

Início da fase competitiva 

Art. 23. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 

quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico. 

§ 1º O licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, 

quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado por primeiro. 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

Modos de disputa 

Art. 24. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes 

modos de disputa: 

I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou 

II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 
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Art. 25. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 24, a 

etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 

1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 

termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, 

admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor 

preço ou maior desconto, mediante justificativa. 

Art. 26. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do 

art. 24, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 

minutos. 

§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 

encerrada. 

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 

dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, 

que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os 

lances em ordem crescente de vantajosidade. 

§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, 

haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após 

esta etapa, o disposto no § 4º. 

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe 

de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos 

do disposto no § 5º. 

Desconexão do sistema na etapa de lances 
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Art. 27. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

Parágrafo único. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 

somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado 

para divulgação. 

Negociação da proposta 

Art. 28. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas no edital. 

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas 

horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, 

se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 

ofertado após a negociação de que trata o caput. 

Julgamento da proposta 

Art. 29. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposições do edital. 

Documentação 

Art. 30. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 

documentação relativa: 

I – à habilitação jurídica; 

II – à qualificação técnica; 

III – à qualificação econômico-financeira; 

IV – à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social 

e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

V – à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for 

o caso; e 

VI – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no 

inciso XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, 

III, IV e V deste artigo poderá ser substituída por certificado de registro cadastral 

que atenda aos requisitos previstos na legislação geral. 

Art. 31. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, 

as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
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autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por 

tradutor juramentado no Brasil. 

Parágrafo único. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de 

assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos públicos 

de que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no País e 

apostilados nos termos do dispostos no Decreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro 

de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou se documentos particulares, 

traduzidos por tradutor juramentado no País, serem consularizados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas no País de origem. 

Art. 32. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão 

exigidos: 

I – comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às 

condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das 

consorciadas perante a Agência. 

II – apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento 

convocatório por empresa consorciada; 

III – comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital; 

IV – demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices 

contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

V – responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 

consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

VI – a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado 

por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e 

VII – constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

Parágrafo único. Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

Procedimentos de verificação 

Art. 33. A habilitação dos licitantes será verificada por meio de Sistema de 

Cadastramento de Fornecedores ou por meio documental quando for exigido o 

encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas. 

§ 1º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

Sistema de Cadastramento de Fornecedores, inclusive quando houver 

necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados inclusive na via 

eletrônica, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

§ 2º Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos na via eletrônica, 

deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos 

estabelecidos no edital. 

§ 3º Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
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sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 

prova. 

§ 4º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital. 

§ 5º No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital 

exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser 

encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor. 

§ 6º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de 

preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 

estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 

convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 

estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

§ 7º Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam 

submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

§ 8º Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

§ 9º Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante declarado vencedor. 

§ 10. A apresentação de novas propostas na forma do § 9º não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

Intenção de recorrer e prazo para recurso 

Art. 34 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 

de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo 

de três dias. 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, 

ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar72 o objeto ao licitante declarado 

vencedor. 

 
72 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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§ 4º O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

Autoridade competente 

Art. 35. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento 

licitatório, nos termos do art. 8º, inciso V, deste Decreto. 

Pregoeiro 

Art. 36. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar73 o objeto e 

encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação, nos termos do art. 12, inciso XIII, deste Decreto. 

Erros ou falhas 

Art. 37. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 

acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para 

a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a 

sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços 

Art. 38. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital. 

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de 

registro de preços. 

§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, outro licitante poderá ser convocado nos termos previstos no 

edital, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação 

de prazo diverso no edital. 

 
73 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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Impedimento de licitar e contratar 

Art. 39. Ficará impedido de licitar e contratar com a Agência, pelo prazo de até 

cinco anos, sem prejuízo as multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado 

dentro do prazo de validade e sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

Parágrafo único. As sanções descritas no caput também se aplicam aos 

integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 

justificativa recusada pela administração pública. 

Revogação e anulação 

Art. 40. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório 

somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de 

fato superveniente devidamente comprovado e formalizado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de 

registro de preços. 

§ 2º Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Do Sistema de Dispensa Eletrônica 

Art. 41. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) adotará o 

sistema de dispensa eletrônica nas seguintes hipóteses: 

I – contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos disposto no art. 24, 

inciso I da Lei nº 8.666/93; 

II – Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto 

no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93; e 

III – Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços 

comuns de engenharia nos termos do disposto no art. 24, inciso III e seguintes da 

Lei nº 8.666/93, quando cabível. 

§ 1º O sistema de dispensa eletrônica é uma ferramenta informatizada para a 
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realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, 

incluídos os serviços comuns de engenharia. 

§ 2º O funcionamento do sistema de dispensa eletrônica será regulamentado em 

ato próprio. 

§ 3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de 

que trata o art. 5º deste Decreto. 

Orientações Gerais 

Art. 42. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

Art. 43. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 

inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

Art. 44. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação. 

Art. 45. Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão 

permanecer à disposição das auditorias internas e externas. 

Art. 46. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) 

estabelecerá instruções complementares ao disposto neste Decreto, caso 

necessário. 

Vigência e revogação 

Art. 47. Este Decreto entra a vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial aquelas do Anexo II do Decreto/ARIS 

nº003/2011. 

§ 1º Os editais publicados após a data de entrada em vigor deste Decreto serão 

ajustados aos termos deste. 

§ 2º As licitações cujos editais tenham sido publicados até a data de publicação 

permanecem pelo Decreto/ARIS nº 003/2011. 

Florianópolis, SC, 30 de setembro de 2021. 

Antonio Ceron 

Presidente da ARIS 

Prefeito Municipal de Lages 
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Arabutã 

Decreto nº 3.033, de 28 de outubro de 2021 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo. 

A PREFEITA DE ARABUTÃ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

D E C R E T A: 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Definições 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Classificação de bens 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 
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conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Vedação à aquisição de bens de luxo 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Normas complementares 

Art. 7º A Prefeita Municipal poderá editar normas complementares para a 

execução do disposto neste Decreto. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Arabutã - SC, 28 de outubro de 2021. 

Leani Kapp Schmitt 

Prefeita 
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Arroio Trinta 

Decreto nº 2170, de 16 de julho de 2021. 

Institui normas para a modalidade de licitação denominada pregão, nas formas 

presencial e eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os 

serviços comuns de engenharia, no âmbito do Município de Arroio Trinta. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando o disposto nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e 

14.133/2021. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1o Ficam estabelecidas as normas e procedimentos relativos à licitação na 

modalidade pregão, na forma presencial e eletrônica, no âmbito do Município de 

Arroio Trinta, destinados à aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os 

serviços comuns de engenharia, qualquer que seja o valor estimado da 

contratação. 

Art. 2o Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento 

de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de 

preços escritas e lances verbais. 

Art. 3o Os contratos celebrados pelo Município de Arroio Trinta, para a aquisição 

de bens e serviços comuns, serão precedidos, sempre que possível, de acordo com 

a análise prévia feita pelo setor responsável pelas contratações, de licitação 

pública na modalidade pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa 

justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. 

Parágrafo único - A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, é 

facultativa, sendo apenas obrigatória quando da utilização de recursos da União 

decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de 

repasse, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que 

dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as 

contratações com os recursos do repasse. 

Art. 4º A licitação na modalidade pregão não se aplica a: 

I - contratação de obras; 

II - locações imobiliárias; 

III - alienações em geral; 

IV - bens e serviços especiais, inclusive de engenharia. 

Seção II 

Princípios e Definições 
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Art. 5o A licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada aos 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do 

desenvolvimento sustentável, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, 

finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e economicidade. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 

não comprometam o interesse da Administração, a isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

Art. 6º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

reconhecidas e usuais do mercado; 

II - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos 

termos do inciso I; 

III - bem de consumo de luxo o que se revelar supérfluo, sob os aspectos culturais, 

de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e 

satisfação das necessidades da Administração municipal. 

IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido 

e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão 

pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência; 

V - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, 

porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante; 

VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem 

imóvel, realizada por execução direta ou indireta; 

VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada 

utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública; 

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que 

necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 

habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado; 

IX - credenciamento - a comprovação de poderes, pelo licitante ou por seu 

representante, para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

§1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame 

predominantemente fático e de natureza técnica. 

§2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas 
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de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos 

do disposto no inciso I do caput, poderão ser licitados por pregão. 

Seção III 

Etapas e documentação do processo 

Art. 7º A realização do pregão observará as seguintes etapas sucessivas: 

I - planejamento da contratação; 

II - publicação do aviso de edital; 

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação; 

IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva; 

V - julgamento; 

VI - habilitação; 

VII - recursal; 

VIII - adjudicação; e 

IX - homologação. 

Art. 8º O processo relativo ao pregão será instruído com os seguintes documentos, 

no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

II - termo de referência; 

III - planilha estimativa de despesa; 

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das 

rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços; 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata 

de registro de preços, conforme o caso; 

IX - parecer jurídico; 

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação; 

XI- proposta de preços do licitante; 

XII - ata da sessão pública; 

XIII - comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do extrato do contrato; e 

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e 

XIV - atos de adjudicação e de homologação. 

§1º A ata da sessão deverá conter o registro dos licitantes participantes; das 

propostas apresentadas; dos avisos, esclarecimentos e impugnações; dos lances 

ofertados, na ordem de classificação; da suspensão e do reinício da sessão, se for 

o caso; da aceitabilidade da proposta de preço; da habilitação; da decisão sobre o 

saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; dos recursos 

interpostos, das respectivas análises e as decisões; e do resultado da licitação, 
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dentre outros registros. 

§2º Em se tratando de pregão presencial, na ocorrência de suspensão e reinício da 

sessão, será lavrada uma ata ao final de cada reunião, com os registros dos atos 

realizados até o momento, oportunizando aos presentes à assinatura do 

documento. 

Seção IV 

Da condução do processo 

Art. 9o À autoridade competente cabe: 

I – designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 

II – aprovar o estudo técnico preliminar e o termo de referência; 

III - determinar a abertura de licitação; 

IV – decidir os recursos contra atos do pregoeiro, quando este mantiver sua 

decisão; 

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI – homologar o resultado da licitação; 

VII – celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. 

Art. 10. Para a designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a autoridade 

competente observará os seguintes requisitos: 

I - o pregoeiro será servidor efetivo do quadro permanente do órgão ou da 

entidade promotora da licitação; e 

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes 

de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do 

órgão ou da entidade promotora da licitação. 

§1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de 

apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período 

determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida 

a revogação da designação a qualquer tempo. 

§2º Os órgãos e as entidades promotoras do pregão oportunizarão capacitação de 

formação e a atualização técnica aos pregoeiros e membros da equipe de apoio. 

Art. 11. As atribuições do pregoeiro incluem: 

I – receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

II - conduzir a sessão pública; 

III – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

IV – verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

V – coordenar o envio dos lances; 

VI – verificar e julgar as condições de habilitação; 

VII – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
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VIII - receber, examinar e decidir os recursos ou encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

IX – indicar o vencedor do certame; 

X – adjudicar o objeto74, quando não houver recurso; 

XI – elaborar a ata; 

XII - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a sua homologação. 

Parágrafo único. Em se tratando de pregão presencial, também compete ao 

pregoeiro o recebimento dos envelopes de proposta e habilitação, bem como o 

credenciamento dos licitantes ou dos seus representantes. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTOS COMUNS 

Seção I 

Do planejamento da contratação 

Art. 12. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

I – a elaboração do estudo técnico preliminar, com a caracterização do interesse 

público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido, servindo de 

base para a elaboração do termo de referência, caso a conclusão seja pela 

viabilidade da contratação; 

II – a elaboração do termo de referência, com fundamento no estudo técnico 

preliminar, a ser aprovado pela autoridade competente, devendo conter: 

a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a 

partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de 

entrega do objeto, com as seguintes informações: 

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas 

especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou 

frustrem a competição ou a realização do certame; 

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo 

com o preço de mercado; e 

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário; 

b) o critério de aceitação do objeto; 

c) os deveres do contratado e do contratante; 

d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e 

econômico-financeira, se necessária; 

e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de 

registro de preços; 

f) o prazo para execução do contrato; e 

g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. 

 
74 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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III - elaboração do edital, observando disposto no art. 13, deste Decreto; 

IV – designação do pregoeiro e da equipe de apoio. 

Parágrafo único. Constarão dos autos a motivação de cada um dos atos 

especificados nos incisos do caput e os indispensáveis elementos técnicos sobre 

os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o cronograma 

físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pelo Município. 

Art. 13. O edital de licitação conterá as seguintes informações, dentre outras: 

I – descrição do objeto, de forma suscinta e clara, 

II - o local, dia e hora para recebimento da proposta e da documentação, bem 

como para realização da sessão; ou, em se tratando de pregão eletrônico, o 

endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de 

sua realização. 

III - indicação do regime de execução, dos prazos e condições para execução do 

contrato e para entrega do objeto da licitação, e das condições de seu recebimento; 

IV – critério para julgamento, dentre os admitidos no §2º deste artigo; 

V – critério de aceitação das propostas, com disposições claras e parâmetros 

objetivos, inclusive o valor estimado ou valor máximo aceitável, ressalvado o 

orçamento sigiloso, nos termos do art. 14 desde Decreto; 

VI – condições de habilitação, conforme art. 15 deste Decreto; 

VII – locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância 

em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à 

licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 

cumprimento de seu objeto; 

VIII – prazos e condições de pagamento; 

IX - critérios de reajuste e de repactuação de preços, se for o caso; 

X – prazos e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos 

equivalentes; 

XI – sanções para o caso de inadimplemento, observando o art. 16 deste Decreto; 

XII - instruções e normas para impugnações, solicitações de esclarecimentos e 

interposição dos recursos; 

XIII – a legislação aplicável, em especial as Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 ou a 

Lei nº 14.133/2021 e este Decreto. 

XIV – outras indicações específicas ou peculiares da licitação, inclusive o disposto 

nos arts. 25 e 30 deste Decreto, conforme o caso. 

§1º São anexos obrigatórios do edital o termo de referência e a minuta do contrato 

a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor. 

§2º O critério de julgamento poderá ser exclusivamente o de menor preço ou o de 

maior desconto, conforme dispuser o edital. 

Art. 14. O valor estimado para a contratação, se não constar expressamente do 

edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
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§1º Para fins do disposto no caput, o valor estimado para a contratação será 

tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, 

sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias à elaboração das propostas. 

§2º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior 

desconto, o valor estimado ou o valor de referência para aplicação do desconto 

constará obrigatoriamente do instrumento convocatório. 

§3º Também deverá constar obrigatoriamente no instrumento convocatório o 

valor estimado quando este for fixado como valor máximo aceitável. 

Art. 15. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 

documentação relativa a: 

I - jurídica; 

II - técnica; 

III - fiscal, social e trabalhista; 

IV - econômico-financeira. 

Parágrafo único. A documentação de habilitação exigida para atender ao disposto 

nos incisos I a IV deste artigo poderá ser substituída pelo certificado de registro 

cadastral emitido pelo Município de Arroio Trinta, em relação aos documentos 

efetivamente apresentados para o cadastro e desde que esteja atualizado na data 

aprazada para a apresentação das propostas. 

Art. 16. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de 

até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

Parágrafo único. As sanções descritas no caput também se aplicam aos 

integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 

justificativa recusada pela administração pública. 

Seção II 

Publicação, impugnações e esclarecimentos 

Art. 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
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convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do Edital no Diário 

Oficial e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação. 

§1º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços, com a utilização de 

recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 

e contratos de repasse, a publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo 

Diário Oficial da União e no sítio eletrônico Oficial do órgão ou da entidade 

promotora da licitação. 

§2º O aviso do edital deverá conter: 

I - a descrição precisa, suficiente e clara do objeto; 

II - a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a 

íntegra do edital; e 

III - o local onde será realizada a sessão pública do pregão ou, em se tratando de 

pregão eletrônico, o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a 

data e o horário de sua realização. 

§3º A íntegra do edital deverá ser disponibilizada no sítio eletrônico na internet 

da Administração e, em caso de pregão eletrônico, também no portal do sistema 

utilizado para a sua realização. 

§4º O edital fixará prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para os interessados 

prepararem suas propostas, contados da última publicação do aviso ou da efetiva 

disponibilização do edital e seus anexos, prevalecendo a que ocorrer mais tarde. 

Art. 18. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 

resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública, na forma do edital. 

§1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

§2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site da 

Administração e vincularão os participantes e a administração, devendo 

proceder-se de acordo com o art. 18, sempre que implicar em alteração do edital. 

Art. 20. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

§1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação. 

§2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
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deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

§4º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 

para realização do certame, se modificar a formulação das propostas. 

Seção III 

Do recurso 

Art. 21. Contra as decisões do pregoeiro caberá recurso hierárquico, com efeito 

suspensivo, que será único e interposto ao final da sessão, devendo o licitante 

manifestar a intenção de interposição imediatamente após a declaração do 

vencedor ou a proclamação do resultado, com registro em ata da síntese dos 

motivos, sob pena de decadência do direito ao recurso. 

§1º Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 

3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Ou, quando a Lei 14.133 de 2021 

for vigente no município, terá início na data de intimação pessoal ou de 

divulgação da interposição do recurso sendo-lhes assegurada vista dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

§2º O recurso será dirigido à autoridade superior, mas interposto por intermédio 

do pregoeiro, que poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua 

decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da 

autoridade competente. 

§3º O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

§4º Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o seu objeto ao vencedor e homologará o 

julgamento da licitação, com vista à contratação. 

Seção IV 

Do saneamento da proposta e da habilitação 

Art. 22. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

§1º O saneamento deverá ser realizado mediante decisão fundamentada, com 

registro em ata das razões pelas quais os defeitos são sanáveis, não acarretando 

lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. 

§2º Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante comunicação prévia aos licitantes com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

Seção V 

Da adjudicação e da homologação 

Art. 23. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento 

licitatório. 

Parágrafo único. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar75 o objeto 

e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor 

a homologação, nos termos do disposto no inciso X do art. 11. 

Seção VI 

Da contratação 

Art. 24. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital. 

§1º Condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação; 

§2º Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato ou a ata 

de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem 

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da 

aplicação das sanções de que trata o art. 16. 

§3º O prazo de validade das propostas será de no mínimo sessenta dias, permitida 

a fixação de prazo diverso no edital. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Art. 25. O edital de licitação indicará, além do disposto no art. 13, as condições de 

credenciamento, as regras para participação da sessão de lances, inclusive o 

tempo máximo de espera entre lances e a diferença mínima admitida, se for o 

caso. 

Parágrafo único. O tempo entre lances e o valor mínimo, nominal ou percentual 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta. devem ser fixados atendendo aos princípios 

da razoabilidade e da celeridade do processo. 

Art. 26. A sessão do pregão presencial será conduzida da seguinte forma: 

I - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o 

 
75 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento. 

II – aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao 

pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de 

habilitação; 

III – o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço; 

IV – quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 

preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 

nas propostas escritas; 

V - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 

distintos e decrescentes; 

VI – o pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, de forma 

sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor, a apresentar lances 

verbais, admitidos lances intermediários, até a proclamação do vencedor; 

VII – o desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 

das propostas; 

VIII – caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

IX – declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, cabe ao 

pregoeiro verificar a configuração do empate previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar no 123, oportunizando, se for o caso, que a empresa beneficiária 

apresente nova proposta inferior à do então primeiro colocado, no prazo de 5 

minutos a contar do encerramento da sessão de lances; 

X – não havendo o empate na forma do inciso VII, deste artigo, ou após a 

apresentação de nova proposta, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a 

respeito; 

XI – sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

a documentação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições de habilitação; 

XII – constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

XIII – se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
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aceitabilidade e procedendo o exame dos requisitos de habilitação do 

proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 

XIV - o pregoeiro negociará diretamente com o proponente para que seja obtido 

preço melhor, o que será registrado em ata; 

XV - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, 

com registro em ata da síntese do motivo, devendo juntar as razões do recurso no 

prazo de 03 (três) dias; 

XVI – o recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo; 

XVII – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

XVIII – decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente homologará o julgamento da licitação 

e adjudicará o seu objeto ao vencedor, com vista à contratação; 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Art. 27. O pregão eletrônico será realizado quando a disputa pelo fornecimento 

de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e 

em sessão pública, por meio de sistema de compras próprio da Administração ou 

contratado para esse fim. 

§1º O sistema deverá ser dotado de recursos de criptografia e de autenticação que 

assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 

§2º Caberá à autoridade competente do órgão promotor do pregão eletrônico 

indicar o provedor do sistema eletrônico e providenciar o credenciamento de 

agentes públicos e particulares necessários ao desenvolvimento da licitação. 

§3º O processamento do pregão eletrônico terá como referência de tempo, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF. 

Art. 28. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de 

sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata o art. 8º, 

constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos 

legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

§1º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após 

o seu encerramento, para acesso livre. 

§2º As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

§3º Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório 

permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

Art. 29. Deverão ser previamente credenciados, perante o provedor do sistema 

eletrônico, a autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

301 
 

participarem do pregão eletrônico. 

§1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave 

de identificação e de senha pessoal e intransferível. 

§2º A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude 

de seu impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública. 

Art. 30. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 

eletrônica: 

I – credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame; 

II – remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos 

de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos 

complementares; 

III – apresentar impugnação, solicitar esclarecimentos e apresentar recursos, 

quando for o caso, exclusivamente por meio eletrônico; 

IV – responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

V – acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório 

e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

VI – comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso; 

VII – utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 

pregão na forma eletrônica; e 

VIII – solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso 

por interesse próprio. 

Art. 31. O edital de pregão eletrônico indicará, além do disposto no art. 13 deste 

Decreto, as seguintes informações, dentre outras pertinentes ao processo 

específico: 

I – o provedor do sistema de compras a ser utilizado e seu endereço eletrônico na 

internet; 

II – as condições para credenciamento no sistema; 

III – as regras relativas ao envio de proposta e dos documentos de habilitação; 

IV – o modo de disputa a ser utilizado, que poderá ser aberto ou aberto e fechado, 

conforme art. 36 deste Decreto; 

V – a diferença mínima entre lances, se for o caso; 

VI – a possibilidade de envio de lances intermediários e as regras aplicáveis; 

VII – o prazo para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
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complementares, adequada ao último lance ofertado, conforme art. 40 deste 

Decreto. 

Parágrafo único. No modo de disputa aberto, é obrigatória a previsão de intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta. 

Art. 32. Após a divulgação do edital no sistema de compras, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

§1º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso 

e senha. 

§2º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos 

requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências 

do edital, bem como o enquadramento de beneficiária da Lei Complementar nº 

123/2006, se for o caso, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Decreto. 

§3º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

§4º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo 

licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das 

propostas. 

§5º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

§6º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 

encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 

lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 41. 

Art. 33. Aberta a sessão pública pelo pregoeiro, a partir do horário previsto no 

edital, os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a 

utilização de sua chave de acesso e senha. 

Art. 34. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no edital. 

Parágrafo único. Sendo vedada nesta etapa a desclassificação exclusivamente em 

razão de valor superior ao máximo estipulado pela administração. 

Art. 35. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro 

dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão 
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encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

§1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 

consignado no registro. 

§2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 

para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

§3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, 

quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

§4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

§5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

Art. 36 Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes 

modos de disputa: 

I – aberto – os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou 

II – aberto e fechado – os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 

Art. 37. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 36, a 

etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

§1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

§2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 

1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

§3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 

termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, 

admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor 

preço, mediante justificativa. 

Art. 38. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do 

art. 36, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 

minutos. 

§1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 

encerrada. 
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§2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 

dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

§3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, 

que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

§4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances 

em ordem crescente de vantajosidade. 

§5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, 

haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após 

esta etapa, o disposto no § 4º. 

§6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe 

de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos 

do disposto no § 5º. 

Art. 39. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no 

decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

Parágrafo único. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato 

aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

Art. 40. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 

desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 

da Lei nº 8.666, de 1993, ou, estabelecido no art. 60 da Lei 14.133 de 2021 quando 

esta lei for vigente no município, se não houver licitante que atenda à primeira 

hipótese. 

§1º Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

§2º Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do caput, caso não haja 

envio de lances após o início da fase competitiva. 

Art. 41. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
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§1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

§2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas 

horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, 

se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 

ofertado após a negociação de que trata o caput. 

Art. 42. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 41, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação no edital. 

Art. 43. Os documentos de habilitação, enviados nos termos do disposto no art. 

31, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões 

junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

§1º Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 

julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato 

digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no 

sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 41. 

§2º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não 

atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital. 

§3º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital 

exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser 

encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os 

respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

§4º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 15 deste 

Decreto. 

§5º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante 

será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de 

recurso. 

Art. 44. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 

preços. 

Parágrafo único. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as 

condições de habilitação consignadas no edital, se procederá de acordo com o 24, 

§2º. 

CAPÍTULO V 

DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

Art. 45. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de 
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que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, 

por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. 

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-

fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

contrato. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 46. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Administração. 

Arroio Trinta – SC, 16 de julho de 2021. 

Alcidir Felchilcher 

Prefeito Municipal 
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Benedito Novo 

Decreto n° 116/2021, de 02 de setembro de 2021. 

Define a Política de Contratações da Administração Pública Municipal de 

Benedito Novo, Através de Dispensa de Licitação. 

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado 

de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica 

do Município, nos seus artigos 70, I, “n”; e 

CONSIDERANDO a necessidade de caracterizar a natureza dos bens, produtos e 

serviços adquiridos pela Administração Municipal de Benedito Novo com a 

finalidade de afastar o fracionamento indevido das aquisições, nos termos da 

legislação; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

institui normas de licitações e contratos da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que as instruções normativas do Governo Federal, detém 

frequente harmonia com as decisões do Tribunal de Contas da União e Tribunal 

de Contas de Santa Catarina, em especial quanto a classificação de bens por 

natureza funcional; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 - Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, que revoga a Lei nº 8.666/93 a partir de 2 

(dois) anos de vacatio legis e institui um novo regime de aquisições públicas; 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e economicidade na aplicação das receitas 

municipais e os princípios da transparência na gestão pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de rotinas que garantam o 

acompanhamento e consequente cumprimento das obrigações contratuais, 

mediante medidas e procedimentos de fiscalização das avenças pactuadas; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovada a Política de Contratações da Administração Pública 

Municipal de Benedito Novo, através de dispensa de licitação. 

Art. 2º - 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; 

III - outros casos definidos na legislação. 

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

§ 2º. As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 3º. 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. 

Art. 3º - O processo de contratação através de dispensa de licitação, deverá ser 

instruído com os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, projeto básico ou projeto executivo; 

II - estimativa de despesa; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

§ 1º. O ato que autoriza a contratação através de dispensa de licitação ou o extrato 

decorrente do contrato, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial do município de Benedito Novo. 

§ 2º. O estudo técnico preliminar é documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e 

a sua melhor solução e dá base ao projeto básico a ser elaborado caso se conclua 

pela viabilidade da contratação. 

§ 3º. É vedada a realização de estudo técnico preliminar e/ou projeto básico por 

agente externo. 

§ 4º. Não se caracteriza ofensa a segregação de funções a participação, fiscalização 

técnica e/ou elaboração de documentos por membros do Departamento de 

Licitações e Contratos, pregoeiro (a) ou membros da equipe de apoio, inclusive 

dos termos de referência. 

§ 5º. A equipe de planejamento, nos casos de dispensa de licitação, será composta 

de apenas 01 (um) membro. 

§ 6º. O projeto básico conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - descrição da solução adotada no estudo técnico preliminar; 
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II - identificação dos tipos de serviços, bens ou produtos a contratar e respectivas 

características; 

III - valor detalhado da contratação, expresso em reais; 

IV - cronograma de desembolso financeiro ou execução financeira; 

V - regras de fiscalização da execução do contrato e recebimento do objeto; 

VI - regras sancionatórias. 

§ 7º. A análise de riscos, o parecer técnico, o parecer jurídico e o projeto executivo 

serão dispensados, total ou parcialmente, quando for o caso. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a contar do dia 30 de julho de 2.021, revogadas as disposições em contrário, 

em especial o Decreto nº 101/2021, de 30 de julho de 2021. 

Município de Benedito Novo, aos 02 de setembro de 2021. 

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA 

Prefeita de Benedito Novo 

 

Decreto n° 101/2021, de 30 de julho de 2021. 

Define a Política de Contratações Diretas da Administração Pública Municipal de 

Benedito Novo. 

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado 

de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica 

do Município, nos seus artigos 70, I, “n”; e 

CONSIDERANDO a necessidade de caracterizar a natureza dos bens, produtos e 

serviços adquiridos pela Administração Municipal de Benedito Novo com a 

finalidade de afastar o fracionamento indevido das aquisições, nos termos da 

legislação; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

institui normas de licitações e contratos da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que as instruções normativas do Governo Federal detém 

frequente harmonia com as decisões do Tribunal de Contas da União e Tribunal 

de Contas de Santa Catarina, em especial quanto a classificação de bens por 

natureza funcional; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 - Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, que revoga a Lei nº 8.666/93 a partir de 2 

(dois) anos de vacatio legis e institui um novo regime de aquisições públicas; 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e economicidade na aplicação das receitas 

municipais e os princípios da transparência na gestão pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de rotinas que garantam o 

acompanhamento e consequente cumprimento das obrigações contratuais, 

mediante medidas e procedimentos de fiscalização das avenças pactuadas; 

DECRETA: 
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Art. 1° - Fica aprovada a Política de Contratações Diretas da Administração 

Pública Municipal de Benedito Novo. 

Art. 2º - O processo de contratação direta compreende os casos de inexigibilidade 

e de dispensa de licitação. 

Art. 3º - 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; 

III - outros casos definidos na legislação. 

§ 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. 

§ 2º. As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 3º. 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. 

Art. 4º - É inexigível a licitação quando inviável a competição, nos termos da 

legislação. 

Art. 5º - O processo de contratação direta deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, projeto básico ou projeto executivo; 

II - estimativa de despesa; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 
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VIII - autorização da autoridade competente. 

§ 1º. 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 

do município de Benedito Novo. 

§ 2º. O estudo técnico preliminar é documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e 

a sua melhor solução e dá base ao projeto básico a ser elaborado caso se conclua 

pela viabilidade da contratação. 

§ 3º. É vedada a realização de estudo técnico preliminar e/ou projeto básico por 

agente externo. 

§ 4º. Não se caracteriza ofensa a segregação de funções a participação, fiscalização 

técnica e/ou elaboração de documentos por membros do Departamento de 

Licitações e Contratos, pregoeiro(a) ou membros da equipe de apoio, inclusive do 

termos de referência. 

§ 5º. A equipe de planejamento, nos casos de dispensa e inexigibilidade, será 

composta de apenas 01 (um) membro. 

§ 6º. O projeto básico conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - descrição da solução adotada no estudo técnico preliminar; 

II - identificação dos tipos de serviços, bens ou produtos a contratar e respectivas 

características; 

III - valor detalhado da contratação, expresso em reais; 

IV - cronograma de desembolso financeiro ou execução financeira; 

V - regras de fiscalização da execução do contrato e recebimento do objeto; 

VI - regras sancionatórias. 

§ 7º. A análise de riscos, o parecer técnico, o parecer jurídico e o projeto executivo 

serão dispensados, total ou parcialmente, em contratações que sejam inferiores a 

20% (vinte por cento) do valor dos incisos I e II do art. 3º. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Município de Benedito Novo, aos 30 de julho de 2021. 

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA 

Prefeita de Benedito Novo 
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Bom Jesus do Oeste 

Decreto municipal nº 5662/2021, de 30 de setembro de 2021 

“Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos 

administrativos, no município de Bom Jesus do Oeste - SC e dá outras 

providências.” 

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, 

Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto 

na Lei Orgânica Municipal: 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal de Bom Jesus do Oeste -SC. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange os órgãos da administração direta e 

indireta do Município. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303/2016. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da 

proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 

nacional sustentável. 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 
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VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar76 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º Os Agentes de Contratação, a partir de 1º de abril de 2027, deverão ser 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do 

Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na 

municipalidade. 

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§ 5º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante 

do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

 
76 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 

o caput, poderá ser adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, os Catálogos do Governo Federal. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 
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§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber, desconsiderados os valores inexequíveis, 

inconsistentes e os excessivamente elevados. 

Art. 12. A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a 

critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na 

pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, 

desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 

aprovados pela autoridade competente. 

§ 1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 2º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 

13.395, de 5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§1º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 
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§2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

§3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO 

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir percentual mínimo 

entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) da mão de obra responsável pela 

execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de 

violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a 

exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 17. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

Art. 18. O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

Parágrafo único. A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio 

de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a 

confiabilidade dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 
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do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 
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preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

319 
 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia. 

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de Registro de Preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 
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superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput 

deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 
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autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DAS COMPRAS E/OU SERVIÇOS EFETIVADOS 

POR CONTRATAÇÃO DIRETA 

Art. 38. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão instruídos com os documentos descritos 

na lei supracitada, observadas as instruções normativas a serem expedidas pela 

Secretaria de Administração do Município, nas quais constarão as orientações 

adicionais para a formalização dos processos licitatórios e de contratação direta. 

Parágrafo único. Na instrução dos processos de aquisições de produtos de valores 

inferiores ao inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, a estimativa de preços de 

que trata o art. 23 da referida Lei será comprovada, preferencialmente, mediante 

orçamentos entre empresas do ramo da contratação, podendo, ser utilizados de 

forma subsidiaria referenciais de preços extraídos de plataformas 

governamentais oficiais. 

Art. 39. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão recepcionados, impulsionados e de 

responsabilidade do Agente de Contratação e sua equipe de apoio técnico, 

quando couber. 

Art. 40. A exigência dos documentos facultativos de que tratam o inciso I do art. 

72 da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal, obedecerão ao 

que segue: I - as contratações de valores superiores ao limite definido no § 2° do 

Art. 95 da Lei nº 14.133/2021 deverão ser acompanhadas de Termo de Referência. 

II - os demais documentos constantes como facultativos no caput do art. 72 terão 

sua exigência definida por Orientação Normativa as ser expedida pelo Controle 

Interno Municipal. 

Art. 41. Até que o Governo Federal implemente o Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) de que trata o art. 94 da lei mencionada, para o processamento 

das compras diretas a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial prevista no 

§ 3º do art. 75 e a prevista no inciso II do art.94 serão realizadas no Portal de 

Transparência do Governo do Município e publicadas no Diário Oficial do 

Município. 

Art. 42. Os órgãos deverão indicar de forma expressa no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, a legislação que está sendo adotada. 

§ 1°. Os contratos efetivados pela via de dispensa de licitação decorrentes de 

contratações realizadas com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, deverão 

observar todos os ritos, requisitos e critérios definidos naquela Lei. 

CAPÍTULO XXII 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 43. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 
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particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXIII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 44. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou 

alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, 

informar o percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIV 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 45. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 
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definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 46. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte 

forma: 

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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. 

Art. 48. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 49. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 30 de setembro 

de 2021. 

AIRTON ANTONIO REINEHR 

Prefeito Municipal 
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Bom Retiro 

Decreto nº 95/21 de 22.09.21 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de Bom Retiro e dá outras providências. 

Albino Gonçalves Padilha, Prefeito Municipal de Bom Retiro, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

e indireta municipal. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 
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V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar77 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os 

processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares (art.6º, L, parte 

final da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), cabendo-lhe, no que couber, as 

atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes. 

§2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação 

direta nos termos do art. 72 da citada Lei, neste caso, quando for necessária sua 

atuação. 

§3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§5º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 6º O Agente de Contratação poderá ser substituído por Comissão de 

Contratação que será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que 

responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido 

tomada a decisão. 

§7º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

 
77 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre 

que entender necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia, ou outra que vier a substituí-la. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 
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14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 

V – Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo 

técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de 

dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento 

seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e 

os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as 

especificações dos respectivos objetos. 

§1º Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será 

adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os 

Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

§2º As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de abril 

de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por escrito e anexar ao 

respectivo processo licitatório, a não utilização do catálogo eletrônico de 

padronização ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput do 

artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador 

Público a devida justificativa. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de bens 
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e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando 

este estiver disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

Art.13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 
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formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e 

que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de 

antecedência da data de divulgação do edital; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 

os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 

o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 

em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a 

utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada 

baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do 

empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 

orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 

de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

Art. 14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 

for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 13, o 

fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a 

subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados 

em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 

apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 

1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 

idôneo. 

Art. 15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 

12, IV e 13, V, a solicitação efetuada pela administração pública encaminhada por 

meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos documentos 

serem encartados aos autos. 

Art. 17. Caberá ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público, ou a agente público 

designado pelo Chefe do Poder Executivo para a realização de compras, a 

apuração do valor estimado com base no melhor preço aferido. 

§1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 
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Art. 18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contido no 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações de 

prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á 

como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa 

nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

ou outra que vier a substituí-la. 

Art. 20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria 

Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020 ou outras normativas que vierem a 

substituí-los. 

Art. 21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando 

comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único - O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021 será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data base o dia 1º de 

abril. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 22. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§1º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

§2º Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões e reais)78. 

§3º O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

 
78 O art. 6º, inc. XXII define que obras de grande vulto seria aquelas cujo valor 
estimado superaria R$ 200.000.000,00. 
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acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO 

Art. 23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de 

obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por 

mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema 

prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

Art. 24. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual 

serão fixados os valores mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 
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planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 27. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos que 

venham a substituí-los. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 29. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 
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DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 30. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, 

presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo 

desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-

Brasil. 

Art. 32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 bem como nos incisos III e IV do caput do art.87 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou 

de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-

la. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

335 
 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 36. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 37. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 38. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 39. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.40. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 
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I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 41. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art.42. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender 

formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver 

inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de 

qualquer uma das empresas credenciadas. 

§1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 43. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-

lo. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 44. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-

la. 
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Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 45. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 46. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato 

ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo 

permitido para subcontratação. 

§1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 47. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 
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superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXIV 

DAS SANÇÕES 

Art. 48. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário 

municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 49. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

Parágrafo único - Ficam convalidados os regulamentos existentes da 

Controladoria do Município. 

CAPÍTULO XXVI 

DO PROCESSO DE COMPRA DIRETA 

Art. 50. Ficam dispensados de formalização de processo de compra direta 

(dispensa e inexigibilidade) as situações onde o instrumento de contrato não for 

obrigatório, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO XXVII 

DO PARECER JURÍDICO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO 
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Art. 51. Ficam dispensados de parecer jurídico e de parecer do Controle Interno 

as situações onde o instrumento de contrato não for obrigatório, nos termos do 

art. 95 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como àquelas onde a minuta 

de edital e/ou de contrato estiver padronizado pelos respectivos órgãos. 

CAPÍTULO XXVIII 

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

LICITATÓRIA OU PROCEDIMENTOS AUXILIARES 

Art. 52. É de responsabilidade do Administrador Público a análise das questões 

técnicas do Edital e do Contrato, bem como dos termos de referência, não cabendo 

ao órgão de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise de tais 

elementos. 

Parágrafo único – Sempre que o parecer do órgão de assessoramento jurídico e 

do órgão de Controle Interno necessitarem adentrar ao mérito de questões 

técnicas deverão fazê-lo de forma fundamentada. 

CAPÍTULO XXIX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 53. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 

publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, sem prejuízo 

de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de 

contratações do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP 

se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade 

dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da 

Transparência do Município e no Diário Oficial do Município, sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal 

de Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 

174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as 

funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 

couber, nos termos deste Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 

transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 
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modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 

desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou 

demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 

§1º. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 

divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021. 

Art. 54. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Art. 55. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 

da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratadas direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Art. 56. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
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Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que 

tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública. 

Art. 57. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se 

enquadrem na situação prevista na parte final do art. 108 do Código Civil, sendo 

que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial. 

Art. 58. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 59. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 60. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 22 de setembro de 2021. 

ALBINO GONÇALVES PADILHA 

Prefeito Municipal 
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Caçador 

 

Decreto nº 9.743, de 8 de outubro de 2021. 

Retifica o preâmbulo do Decreto nº 9.728, 30 de setembro de 2021, que 

Regulamenta o enquadramento dos bens de consumo adquiridos no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, nas categorias 

“comum” e “luxo”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, 

nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, 

D E C R E T A: 

Art. 1º O preâmbulo do Decreto nº 9.728, de 30 de setembro de 2021, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais 

nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica, mais o previsto no § 1º do art. 

20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,” (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 8 de outubro de 2021. 

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL 

 

Decreto nº 9.728, de 30 de setembro de 2021. 

Regulamenta o enquadramento dos bens de consumo adquiridos no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, nas categorias 

“comum” e “luxo”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais 

nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica, mais o previsto no art. 2°, inciso 

XI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e art. 46 do Decreto nº 7.384, de 

17 de janeiro de 2018, 

Considerando a necessidade de regulamentação, no âmbito do Município de 

Caçador, do § 1º do art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer critérios para o enquadramento dos bens de consumo nas 

categorias “comum” e “luxo” no âmbito da Administração Pública Municipal. 

Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às contratações 

realizadas com a utilização de recursos da União oriundos de transferências 

voluntárias, devendo ser observadas as disposições do Decreto Federal nº 10.818, 

de 27 de setembro de 2021. 

Art. 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - bem de consumo: todo material que atenda a, pelo menos, um dos seguintes 
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critérios: 

a) durabilidade: em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas condições de 

uso, no prazo de 2 (dois) anos; 

b) fragilidade: possui estrutura sujeita à modificação, por ser quebradiça ou 

deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua 

identidade; 

c) perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade: destinado à incorporação a outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; 

e) transformabilidade: adquirido para fins de transformação, na utilização como 

matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem; 

II - bem de consumo de categoria “comum”: aquele que contém apenas os 

requisitos necessários e suficientes ao atendimento das demandas do órgão ou da 

entidade adquirente; 

III - bem de consumo de categoria “luxo”: aquele que se revela superior, 

identificável por meio de características tais como ostentação, opulência, forte 

apelo estético ou requinte, as quais extrapolam os requisitos estritamente 

necessários ao atendimento das demandas do órgão ou da entidade adquirente. 

Art. 3º Os bens de consumo a serem adquiridos deverão ser de categoria 

“comum”, com amparo em justificativas aptas a demonstrar sua essencialidade. 

Art. 4º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados na categoria 

“luxo”, nos termos do disposto neste Decreto. 

Art. 5º Não será enquadrado na categoria “luxo” aquele bem de consumo que, 

mesmo considerado na definição do inciso III do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de consumo 

enquadrado na categoria “comum” de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas, excepcionalmente, em face da 

estrita atividade do órgão ou da entidade. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 30 de setembro de 2021. 

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL. 

 

 

Decreto nº 9.589, de 3 de agosto de 2021. 

Dispõe sobre o regime de transição para aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, estabelecendo planejamento e instituindo Comissão Técnico-

Jurídica (CTJ) para regulamentação do novo regime de licitação e contratação no 

âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

344 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no de suas atribuições legais, nos 

termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece 

normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, 

Considerando que a Administração Pública poderá optar por licitar ou contratar 

diretamente de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 2021 ou as Leis Federais 

hoje vigentes até o decurso do prazo de 02 (dois) anos, contados da publicação da 

nova Lei de licitações e contratos administrativos, 

Considerando a necessidade de edição de norma regulamentar pelos entes 

federados para disciplinar a transição entre as Leis Federais nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e nº 14.133, de 2021, e respectiva aplicação no âmbito da 

Administração Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1º Disciplinar o regime de transição para a aplicação da Lei Federal nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento e instituindo Comissão 

Técnico-Jurídica (CTJ) para a regulamentação do novo regime de licitação e 

contratação no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e 

Fundacional, considerando o disposto no art. 191 da norma em questão. 

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, na realização 

de procedimentos que tenham por objetivo a contratação de obras, serviços, 

compras, alienações, locações e concessões, deverão seguir utilizando a disciplina 

constante das Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com exceção dos arts. 89 a 108, até a edição de Decreto Municipal 

que estabeleça a plena implantação das disposições da Lei Federal nº 14.133, de 

2021 que atenderá ao planejamento previsto neste ato. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da não utilização imediata da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021, bem como da vedação à utilização combinada dos diplomas legislativos 

constante do art. 5º, deverá a Administração Pública adotar como diretriz de 

conduta administrativa as seguintes disposições da nova legislação federal: 

I - a busca pela observância dos princípios elencados no art. 5º, em especial o 

princípio do planejamento; 

II - as orientações de organização administrativa dispostas no art. 7º; 

III - as orientações para o controle das contratações elencadas nos arts. 169 a 173. 

Art. 3º Fica instituída a Comissão Técnico-Jurídica (CTJ) responsável pela 

proposição, revisão e edição de atos normativos de regulamentação da Lei 

Federal nº 14.133 de 2021, incumbida de gerenciar a gradativa aplicação na 

Administração Pública Municipal, composta por: 

I - 2 representantes da Procuradoria-Geral do Município; 

II - 1 representante da Secretaria de Governo; 
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III - 2 representantes da Secretaria de Administração; 

IV - 1 representante da Secretaria de Fazenda; 

V - 1 representante do Controle Interno; 

VI - 1 representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador 

- IPPUC. 

§ 1º A CTJ será presidida por um dos representantes da Procuradoria-Geral do 

Município, a quem incumbirá as convocações para reuniões, definição do modelo 

de deliberações, designação de funções e criação de grupos de trabalho. 

§ 2º A CTJ poderá contar com a colaboração técnica de servidores de outros 

órgãos e entidades indicados pelos representantes para funções específicas, sendo 

designados pelo titular do respectivo órgão. 

§ 3º Após as indicações, os membros da CTJ serão nomeados por Decreto. 

§ 4º Cabe a CTJ articular e promover a capacitação de servidores. 

§ 5º Visando à concentração e à uniformização do aprendizado, como também à 

eficiência no gasto público, a contratação e a promoção de cursos e treinamentos 

pelos órgãos e entidades da Administração devem necessariamente ser 

informadas à CTJ. 

§ 6º A participação na comissão ou em qualquer grupo de trabalho por ela criado 

não será remunerada, sendo o exercício considerado de relevante interesse 

público. 

Art. 4º No prazo de 120 (cento e vinte) dias da publicação deste Decreto, a CTJ 

deve apresentar a todos os órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal planejamento para implantação da nova Lei de licitações e contratos 

administrativos, que deverá atender às seguintes diretrizes: 

I - definição e encaminhamento dos necessários desenvolvimentos ou alterações 

de sistemas informatizados, além de eventuais contratações em geral para 

atendimento às novas regras legais; 

II - implantação gradativa das novas disposições com base em regras que visem 

ao incremento da eficiência e gestão vantajosa das contratações para o Poder 

Público, com atenção aos princípios licitatórios; 

III - criação de projetos-piloto para aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021 a 

fim implantar e o acompanhar as modalidades licitatórias e contratuais segundo 

a nova Lei antes do prazo de 2 anos de sua vigência; 

IV - organização de cronograma de atos que permita a integral aplicação da nova 

legislação a partir de 1º de julho de 2022, inclusive pela criação de minutas-padrão 

de editais e contratos, além de atos complementares e orientativos; 

V - encaminhamento das minutas e regulamentos ao Prefeito para integral 

aplicação da Lei no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 

publicação deste Decreto, inclusive no que se refere ao previsto no art. 20 da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021 sem prejuízo da observância do art. 187 que permite ao 

Município aplicar os regulamentos editados pela União. 
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Art. 5º É vedada a aplicação combinada da Lei Federal nº 14.133, de 2021 com as 

Leis Federais nº 8.666, de 1993, nº 10.520, de 2002 e os arts. 1º a 47-A da nº 12.462, 

de 2011 na forma prescrita pelo art. 191 da nova Lei. 

Art. 6º O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor 

da nova Lei Federal e os que se originarem de licitações em que se optar pela 

utilização das Leis anteriores permanecerão sendo regidos pela legislação 

anterior durante toda a sua vigência, na forma prescrita no parágrafo único do 

art. 191 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, a Lei aplicada para licitação e contratos 

deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de 

contratação direta. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 3 de agosto de 2021. 

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL 
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Caibi 

Decreto n.º 238/21, de 30 de setembro de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos 

administrativos, no município de Caibi-SC e dá outras providências. 

EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal de Caibi - SC. 

Art. 2º. O disposto neste Decreto abrange os órgãos da administração direta e 

indireta do Município. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303/2016. 

Art. 3º. Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º. Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

348 
 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§ 1º. A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§ 2º. Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º. Os Agentes de Contratação, a partir de 1º de abril de 2027, deverão ser 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do 

Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na 

municipalidade. 

§ 4º. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§ 5º. Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º. Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante 

do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º. O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o 

objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e 

subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 
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da Economia. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º. Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e 

contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º. Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º. O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 

o caput, poderá ser adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, os Catálogos do Governo Federal. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§ 2º. Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal. 

Art. 11. Para fins do disposto no artigo anterior, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 
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identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Art. 12. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 11: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 13. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 11: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Art. 14. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de 

luxo, nos termos do disposto neste Decreto. 
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Art. 15. As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 16. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber, desconsiderados os valores inexequíveis, 

inconsistentes e os excessivamente elevados. 

Art. 17. A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a 

critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na 

pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, 

desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 

aprovados pela autoridade competente. 

§ 1º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 2º. A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art. 18. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 19. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 

13.395, de 5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 20. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 
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Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§ 1º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

§ 2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

§ 3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§ 4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos 

parágrafos acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de 

programa de integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO 

Art. 21. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir percentual mínimo 

entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) da mão de obra responsável pela 

execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de 

violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a 

exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 22. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

Art. 23. O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 
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Parágrafo único. A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio 

de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a 

confiabilidade dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 24. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§ 1º. A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º. Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações 

especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente 

previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 25. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 26. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
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Art. 27. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 28. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 29. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 30. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 31. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 32. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 
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municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 33. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 34. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º. Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§ 2º. O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 35. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de 

Registro de Preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para 

que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do 

processo licitatório. 

§ 1º. O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§ 2º. Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º. Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 36. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 37. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 38. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
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II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 39. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 40. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º. O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento 

público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer 

prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos 

os requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º. A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§ 3º. A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for 

o beneficiário direto do serviço. 

§ 4º. Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º. O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 6º. O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a 

cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 41. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 
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Art. 42. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DAS COMPRAS E/OU SERVIÇOS EFETIVADOS 

POR CONTRATAÇÃO DIRETA 

Art. 43. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão instruídos com os documentos descritos 

na lei supracitada, observadas as instruções normativas a serem expedidas pela 

Secretaria de Administração do Município, nas quais constarão as orientações 

adicionais para a formalização dos processos licitatórios e de contratação direta. 

Parágrafo único. Na instrução dos processos de aquisições de produtos de valores 

inferiores ao inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, a estimativa de preços de 

que trata o art. 23 da referida Lei será comprovada, preferencialmente, mediante 

orçamentos entre empresas do ramo da contratação, podendo, ser utilizados de 

forma subsidiaria referenciais de preços extraídos de plataformas 

governamentais oficiais. 

Art. 44. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão recepcionados, impulsionados e de 

responsabilidade do Agente de Contratação e sua equipe de apoio técnico, 

quando couber. 

Art. 45. A exigência dos documentos facultativos de que tratam o inciso I do art. 

72 da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal, obedecerão ao 

que segue: 

I - as contratações de valores superiores ao limite definido no § 2° do Art. 95 da 

Lei nº 14.133/2021 deverão ser acompanhadas de Termo de Referência. 

II - os demais documentos constantes como facultativos no caput do art. 72 terão 

sua exigência definida por Orientação Normativa as ser expedida pelo Controle 

Interno Municipal. 

Art. 46. Até que o Governo Federal implemente o Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) de que trata o art. 94 da Lei 14.133/2001, para o processamento 

das compras diretas a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial prevista no 

§ 3º do art. 75 e a prevista no inciso II do art. 94 serão realizadas no Portal de 

Transparência do Governo do Município e publicadas no Diário Oficial do 
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Município. 

Art. 47. Os órgãos deverão indicar de forma expressa no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, a legislação que está sendo adotada. 

§ 1°. Os contratos efetivados pela via de dispensa de licitação decorrentes de 

contratações realizadas com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, deverão 

observar todos os ritos, requisitos e critérios definidos naquela Lei. 

CAPÍTULO XXII 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 48. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXIII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 49. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§ 2º. É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§ 3º. No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIV 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 50. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 
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superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º. O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser 

dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação 

preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem 

riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º. Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 51. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 52. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte 

forma: 

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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. 

Art. 53. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 
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adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 54. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Caibi, Estado de Santa Catarina, 30 de setembro de 2021. 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Diário Oficial dos Municípios 

MIGUEL PICCOLLI 

Secretário de Administração e Planejamento 

 

 

 

Decreto n.º 239/21, de 30 de setembro de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos 

administrativos, no município de Caibi-SC e dá outras providências. 

EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal de Caibi - SC. 

Art. 2º. O disposto neste Decreto abrange os órgãos da administração direta e 

indireta do Município. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303/2016. 

Art. 3º. Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º. Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 
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incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§ 1º. A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§ 2º. Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º. Os Agentes de Contratação, a partir de 1º de abril de 2027, deverão ser 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do 

Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na 

municipalidade. 

§ 4º. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§ 5º. Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º. Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 
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para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante 

do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º. O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o 

objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e 

subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º. Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º. Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º. O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 
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o caput, poderá ser adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, os Catálogos do Governo Federal. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§ 2º. Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal. 

Art. 11. Para fins do disposto no artigo anterior, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Art. 12. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 11: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 
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longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 13. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 11: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Art. 14. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de 

luxo, nos termos do disposto neste Decreto. 

Art. 15. As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 16. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber, desconsiderados os valores inexequíveis, 

inconsistentes e os excessivamente elevados. 

Art. 17. A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a 

critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na 

pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, 

desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 

aprovados pela autoridade competente. 

§ 1º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 2º. A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art. 18. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que 
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couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 19. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 

13.395, de 5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 20. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§ 1º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

§ 2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

§ 3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§ 4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos 

parágrafos acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de 

programa de integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO 

Art. 21. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir percentual mínimo 

entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) da mão de obra responsável pela 

execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de 

violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a 

exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 22. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

366 
 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

Art. 23. O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

Parágrafo único. A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio 

de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a 

confiabilidade dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 24. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§ 1º. A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º. Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 25. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

367 
 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 26. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 27. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 28. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 29. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 30. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra 
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prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 31. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 32. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 33. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção 

do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem 

como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 34. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º. Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§ 2º. O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 35. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de Registro de Preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§ 1º. O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§ 2º. Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 
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participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º. Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 36. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 37. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 38. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 39. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 40. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º. O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento 

público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer 

prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos 

os requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º. A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§ 3º. A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for 

o beneficiário direto do serviço. 
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§ 4º. Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º. O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 6º. O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a 

cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 41. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 42. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DAS COMPRAS E/OU SERVIÇOS EFETIVADOS 

POR CONTRATAÇÃO DIRETA 

Art. 43. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão instruídos com os documentos descritos 

na lei supracitada, observadas as instruções normativas a serem expedidas pela 

Secretaria de Administração do Município, nas quais constarão as orientações 

adicionais para a formalização dos processos licitatórios e de contratação direta. 

Parágrafo único. Na instrução dos processos de aquisições de produtos de valores 

inferiores ao inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, a estimativa de preços de 

que trata o art. 23 da referida Lei será comprovada, preferencialmente, mediante 

orçamentos entre empresas do ramo da contratação, podendo, ser utilizados de 

forma subsidiaria referenciais de preços extraídos de plataformas 

governamentais oficiais. 

Art. 44. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão recepcionados, impulsionados e de 

responsabilidade do Agente de Contratação e sua equipe de apoio técnico, 
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quando couber. 

Art. 45. A exigência dos documentos facultativos de que tratam o inciso I do art. 

72 da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal, obedecerão ao 

que segue: 

I - as contratações de valores superiores ao limite definido no § 2° do Art. 95 da 

Lei nº 14.133/2021 deverão ser acompanhadas de Termo de Referência. 

II - os demais documentos constantes como facultativos no caput do art. 72 terão 

sua exigência definida por Orientação Normativa as ser expedida pelo Controle 

Interno Municipal. 

Art. 46. Até que o Governo Federal implemente o Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) de que trata o art. 94 da Lei 14.133/2001, para o processamento 

das compras diretas a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial prevista no 

§ 3º do art. 75 e a prevista no inciso II do art. 94 serão realizadas no Portal de 

Transparência do Governo do Município e publicadas no Diário Oficial do 

Município. 

Art. 47. Os órgãos deverão indicar de forma expressa no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, a legislação que está sendo adotada. 

§ 1°. Os contratos efetivados pela via de dispensa de licitação decorrentes de 

contratações realizadas com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, deverão 

observar todos os ritos, requisitos e critérios definidos naquela Lei. 

CAPÍTULO XXII 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 48. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXIII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 49. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 
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§ 2º. É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico- 

operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar 

a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com características 

semelhantes. 

§ 3º. No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIV 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 50. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º. O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º. Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 51. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta 

administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de 

riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos 

licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos 

procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, 

assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis 

orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. 
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CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 52. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte 

forma: 

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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. 

Art. 53. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 54. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Caibi, Estado de Santa Catarina, 30 de setembro de 2021. 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Diário Oficial dos Municípios 

MIGUEL PICCOLLI 

Secretário de Administração e Planejamento 
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Campo Alegre 

Decreto nº 13.747 de 16 de abril de 2021 

Delega a assinatura de editais, contratos e dispõe sobre a análise e aprovação 

jurídica de minutas contratuais e estabelece outras providências. 

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o disposto no §1º do art. 91 da Lei Orgânica 

Municipal, promulgada em 04 de abril 1990; Decreta: 

Art. 1º Delegar a Secretária Municipal de Administração, assinatura dos seguintes 

documentos: 

I – a autorização de abertura de procedimentos licitatórios, assinatura de editais 

de licitação, ratificação de justificativa de contratação por inexigibilidade ou 

dispensa de licitação e decisão de recursos administrativos previstos no art. 109 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, inclusive a Lei Federal nº 

14.133 de 1º de abril de 2021; 

II – homologação; 

III – a assinatura de contratos da Administração Municipal, bem como de seus 

termos aditivos; 

IV – a revogação e anulação de licitações e dos respectivos contratos nelas 

originados. 

Art. 2º A Secretária Municipal de Administração despachará semanalmente com 

o Chefe do Poder Executivo, prestando contas da delegação prevista no Artigo 

anterior deste Decreto. 

Art. 3º As minutas de contratos, acordos, convênios, ajustes e congêneres deverão 

ser encaminhadas ao Assessor Jurídico, para fins de análise e aprovação, 

consoante ao parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, inclusive a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021; 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 16 de abril de 2021. 

ALICE BAYERL GROSSKOPF 

Prefeita Municipal 

 

Decreto nº 13.735 de 12 de abril de 2021 

Delega a assinatura de editais, contratos e dispõe sobre a análise e aprovação 

jurídica de minutas contratuais e estabelece outras providências. 

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o disposto no §1º do art. 91 da Lei Orgânica 

Municipal, promulgada em 04 de abril 1990; Decreta: 

Art. 1º Delegar a Secretária Municipal de Administração, assinatura dos seguintes 

documentos: 

I – a autorização de abertura de procedimentos licitatórios, assinatura de editais 

de licitação, ratificação de justificativa de contratação por inexigibilidade ou 
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dispensa de licitação e decisão de recursos administrativos previstos no art. 109 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, inclusive a Lei Federal nº 

14.133 de 1º de abril de 2021; 

II – a assinatura de contratos da Administração Municipal, bem como de seus 

termos aditivos; 

III – a revogação e anulação de licitações e dos respectivos contratos nelas 

originados. 

Art. 2º O Secretário Municipal de Administração despachará semanalmente com 

o Chefe do Poder Executivo, prestando contas da delegação prevista no Artigo 

anterior deste Decreto. 

Art. 3º As minutas de contratos, acordos, convênios, ajustes e congêneres deverão 

ser encaminhadas ao Assessor Jurídico, para fins de análise e aprovação, 

consoante ao parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, inclusive a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021; 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 12 de abril de 2021. 

ALICE BAYERL GROSSKOPF 

Prefeita Municipal 
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Canoinhas 

Decreto nº. 317/2021 

Regulamentar a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de Canoinhas/sc no que tange á 

definição sobre bens de luxo.  

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI 

da Lei Orgânica do Município e Lei n° 14.133/2021, resolve;  

DECRETAR  

Art. 1º - Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.  

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço.  

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador 

Público a devida justificativa.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Canoinhas/SC, 13 de dezembro de 2021. 

 GILBERTO DOS PASSOS  

Prefeito 
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Cerro Negro 

Decreto nº 982, de 29 de setembro de 2021 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo. 

ADEMILSON CONRADO, Prefeito Municipal de Cerro Negro, Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021. 

D E C R E T A: 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Definições 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Classificação de bens 
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Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Vedação à aquisição de bens de luxo 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Normas complementares 

Art. 7º O Prefeito Municipal poderá editar normas complementares para a 

execução do disposto neste Decreto. 

Vigência 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Cerro Negro, 29 de Setembro de 2021. 

Ademilson Conrado 

Prefeito 
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Corupá 

Decreto nº 2.316/21, de 02 de setembro de 2021 

Regulamenta as contratações diretas previstas no art. 72 e seguintes da lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos 

administrativos e dá outras providências. 

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto do artigo 

66, incisos VII, da Lei Orgânica Municipal: 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto estabelece normas, critérios e limites para utilização do 

Processo de Contratação Direta que compreendem os casos de Inexigibilidade e 

Dispensa de Licitações, previstas no art. 72 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133 

de 1º de abril de 2021. 

Art. 2º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada 

pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos 

dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 

executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 

até a homologação. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados 

os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, o agente de contratação 

poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 

(três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados 

pela comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido 

tomada a decisão. 

Art. 3º. Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe à condução e instrução do processo de contratação direta 

e ainda: 

I - analisar de forma crítica todos os documentos encaminhados pelos órgãos da 

administração pública direta e indireta; 

II - analisar o objeto e enquadrar no art. 74 ou nos incisos do art. 75 da Lei n. 

14.133/2021 conforme o caso; 

III - requerer informações ao Departamento de Contabilidade dos valores 

despendido no exercício financeiro pela respectiva Unidade Gestora e com 

objetos de mesma natureza; 

IV - analisar a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 
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habilitação e qualificação mínima necessária; 

V - analisar a razão da escolha do contratado; 

VI - analisar a justificativa de preço; 

VII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

VIII - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior, que 

poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar79 o objeto e homologar a licitação. 

IX - Elaborar a justificativa da escolha da modalidade de contratação direta; 

X - Publicar os extratos da contratação direta e dos contratos 

Parágrafo único: O Agente de contratação e a Comissão de Contratação contarão, 

sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

listadas acima. 

Art. 4º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - A designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - A segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III - A designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre 

que entender necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

 
79 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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§4º O Gestor do contrato deverá assinar as notas fiscais emitidas pelos 

fornecedores e prestadores de serviços contratados, após a confirmação do fiscal 

do contrato do recebimento dos produtos e execução dos serviços. 

Art. 5º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia, ou outra que vier a substituí-la. 

Art. 6º A obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à licitação de 

bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de 

soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. 

Art. 7º A elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes 

casos: 

I - Contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - Dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

III - Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 

IV - Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo 

técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de 

dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo. 

Art. 8° 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; 

III - Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 
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praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes; 

IV - Para contratação que tenha por objeto: 

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 

manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 

forem manifestamente vantajosas para a Administração; 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de 

obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 

científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a 

contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 

g) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública; 

h) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível; 

i) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 

V - Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 

5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais 

de contratação constantes da referida Lei; 

VI - Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 
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calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

VII - Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade 

que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim 

específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado; 

VIII - Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 

IX - Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da 

direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos 

durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles 

definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; 

X - Para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de 

critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização; 

XI - Para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos 

e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, 

para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com 

o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente 

por pessoas com deficiência; 

XII - Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária 

apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XIII - Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 

desta 
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Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

§1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 

I e II do artigo 2º, 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. 

§ 2º As contratações de que tratam os incisos I e II deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

Art. 9° É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 

casos de: 

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

II - Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração 

deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de 
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exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro 

documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência 

por marca específica. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, 

carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de 

representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, 

afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de 

empresário com representação restrita a evento ou local específico. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de 

notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é 

vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos 

daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. 

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem 

ser observados os seguintes requisitos: 

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de 

adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de 

amortização dos investimentos; 

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que 

atendam ao objeto; 

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou 

locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela. 

Art. 10 O processo de licitação que compreende os casos de inexigibilidade e de 

dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda (requisição) com a descrição do objeto 

a ser contratado com quantitativos, se for o caso, estudo técnico preliminar, 

análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida abaixo: 

a) O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os 

valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de 

dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial 

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

b) Nas contratações direta por dispensa de licitação para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 
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de forma combinada ou não: 

b.1) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

b.2) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

b.3) pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de contratação; 

b.4) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das 

notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de 

divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela 

Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia. 

III - autorização da autoridade competente; 

§ 1º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for 

possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida acima deste artigo, o 

contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade 

com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, 

por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no 

período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou 

por outro meio idôneo. 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, conforme letra 

b.3, deverá ser observado: 

I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do 

objeto a ser licitado; 

II - Obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 

a) descrição do objeto ou serviço, valor unitário e total; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ da empresa; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 

§ 3º Registro, nos autos do processo da contratação correspondente, a relação de 

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à 

solicitação. Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em 

orçamento fora do prazo estipulado no art. 5º, desde que devidamente justificado 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

387 
 

nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços 

correspondente. 

§ 4º Ainda deverá ser instruído: 

I - Justificativa da escolha dos fornecedores e do valor; 

II - Prazo, local de entrega, ou a forma de prestação de serviço e demais 

informações necessárias; 

III - Demonstração de previsão de recursos orçamentários e financeiros com o 

compromisso a ser assumido; 

IV - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS 

e prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

Art. 11 O disposto no § 4º do artigo anterior aplica-se para compras de até R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) cuja aquisição será feita por procedimento interno de 

compra direta. 

Art. 12. O processo de contratação direta, que compreende os casos de dispensa 

de licitação para obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos 

Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na 

seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 

hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

Art. 13 O Departamento de Licitações e contratos irá conferir a documentação e 

estando completa encaminhará para a Assessoria Jurídica para emissão de 

parecer, caso esteja incompleta será devolvido ao setor requisitante. 

Art. 14 É dispensável a análise jurídica nas hipóteses do artigo 11 deste Decreto, 

tendo em vista o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega 

imediata do bem ou e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes 

previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. 

Art. 15 O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato 
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deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico 

oficial. 

Art. 16 O sistema de registro de preços poderá, ser utilizado nas hipóteses de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a 

contratação de serviços. 

Art. 17 O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 

em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Art. 18 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 

promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 

básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 

racionalização; 

II - promover atos necessários à instrução processual para a realização do das 

dispensas e inexigibilidades; 

III - realizar o procedimento das dispensas e inexigibilidades; 

IV - gerenciar a ata de registro de preços; 

V - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

VI - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento de dispensa e inexigibilidade; e 

VII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações. 

Art. 19 A existência de preços registrados implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a 

contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, desde que devidamente motivada. 

Art. 20 As atas de registro de preços e contratos, poderão ser assinadas por 

certificação digital. 

Art. 21 O fornecedor será convocado para assinar a ata de registro de preços, no 

prazo de 05 (cinco) dias, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
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período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela administração. 

Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a 

ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 22 A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor em assinar a ata, dentro do 

prazo estabelecido no artigo anterior, ensejará a aplicação das penalidades 

legalmente estabelecidas. 

Art. 23 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 

órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 

empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil. 

Art. 24 Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contigo no 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 25 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

§1º Para efeitos de revisão de preços, a comprovação deverá ser feita por meio de 

documentação comprobatória da elevação dos 

preços inicialmente pactuados, mediante a juntada da documentação hábil para 

tanto, notadamente da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da 

apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do 

pedido. 

§2º Após a análise quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados será concedido o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro inicial. 

Art. 26 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

390 
 

Art. 27 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. 28 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133/2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 29 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

Art. 30 Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e 

definitivo serão definidos no contrato ou nota de empenho. 

Art. 31 O Município poderá aplicar os regulamentos editados pela União para 

execução da Lei n. 14.133/2021. 

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 02 de setembro de 2021. 

LUIZ CARLOS TAMANINI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Formosa do Sul 

Decreto municipal n.º 5317, de 14 de junho de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de Formosa do Sul-SC. 

JORGE ANTONIO COMUNELLO Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado 

de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Artigo 71 da 

Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal de Formosa do Sul-SC. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

do Poder Executivo municipal de Formosa do Sul-SC, autarquias, fundações, 

fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 

Município. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 

disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro). 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 
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VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar80 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, a partir de 1º de abril de 2027, deverão ser servidores efetivos ou 

empregados públicos dos quadros permanentes do Município, ou cedidos de 

outros órgãos ou entidades para atuar na municipalidade. 

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§ 5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio 

permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, 

dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou 

cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§ 6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante 

do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

 
80 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 

o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 
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deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para 

cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de 

luxo. 

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre 

um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de 

que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados 

os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 

§ 1º A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 

23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério 

da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na 

pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, 

desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 

aprovados pela autoridade competente. 

§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base 

em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 

13.395, de 5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
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Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o 

início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

CAPÍTULO VIII 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO 

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% (cinco por 

cento) da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja 

constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou 

egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo 

instrumento convocatório. 

Art. 17. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 18. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 
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parte dos licitantes. 

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo 

usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos 

e acadêmicos, dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XIII 
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DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que 

comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de 

liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e 

mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, 

distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
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Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de Registro de Preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
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II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 
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Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será 

regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 

de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 38. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. Parágrafo único. Para assegurar 

a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no 

contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de 

certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 

nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 39. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 40. O objeto do contrato será recebido: 
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I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXIV 

DAS SANÇÕES 

Art. 41. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário 

municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 42. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 43. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte 
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forma: 

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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. 

Art. 44. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 45. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 46. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, 14 de junho de 2021. 

JORGE ANTONIO COMUNELLO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Decreto Municipal n.º 5464, de 18 de novembro de 2021. 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal de Formosa do Sul 

nas categorias de qualidade comum e de luxo, e dá outras providências. 

JORGE ANTONIO COMUNELLO Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado 

de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Artigo 71 da 

Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com o Artigo 20º da Lei Federal n° 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

DECRETA: 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 
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c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

VEDAÇÃO À AQUISIÇÃO DE BENS DE LUXO 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 
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BENS DE LUXO NA ELABORAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE 

CONTRATAÇÃO 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes do encaminhamento ao setor de 

licitações do município de Formosa do Sul - SC. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

NORMAS COMPLEMENTARES 

Art. 7º O Prefeito Municipal de Formosa do Sul, poderá editar normas 

complementares para a execução do disposto neste Decreto. 

VIGÊNCIA 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 27 de setembro de 2021. 

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, 18 de novembro de 2021. 

JORGE ANTONIO COMUNELLO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Garuva 

Decreto nº 177, de 09 de julho de 2021. 

Altera os parágrafos 1º e 3º do artigo 1º do decreto municipal 71/2021, e revoga o 

decreto municipal 170/2021” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, e com base na Lei Orgânica Municipal e; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal 14.133/2021, que determina a 

utilização do pregão eletrônico como modalidade preferencial a todos os entes 

federativos, quando do término da vigência das Leis Federais 8666/1993 e 

10520/2002; 

CONSIDERANDO a necessidade de adaptação dos procedimentos adotados pela 

Diretoria de Licitações e Compras, pela Comissão de Licitações e pelo Pregoeiro 

do Município, especialmente no que diz respeito ao treinamento dos servidores; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de ampla divulgação da modalidade 

pregão eletrônico entre os fornecedores e prestadores de serviço do Município de 

Garuva, antes de torna-la modalidade obrigatória; 

D E C R E T A: 

Art. 1º – Fica alterada a redação dos parágrafos 1º e 3º do artigo 1º do Decreto 

Municipal 71/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.1º. 

§1º. A utilização da modalidade pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos e 

entidades da administração pública municipal será obrigatória quando houver a 

utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais 

como convênios e contratos de repasse, exceto nos casos em que a lei ou a 

regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência 

discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse. 

§3º. Nos demais casos, a administração municipal incentivará a gradual adoção 

da modalidade pregão eletrônico, permanecendo facultativa a sua utilização 

enquanto perdurar a vigência das Leis Federais 8666/1993 e 10520/2002. 

Art. 2º. Revoga-se na íntegra o Decreto Municipal 170, de 30 de junho de 2021. 

Art. 3º. Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação. 

Rodrigo Adriany David 

Prefeito de Garuva 

 

Decreto nº 170, de 30 de junho de 2021. 

Altera o parágrafo único do artigo 50 do Decreto Municipal 71/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, e com base na Lei Orgânica Municipal e; 

CONSIDERANDO a INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 206, DE 18 DE OUTUBRO 

DE 2019 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão; 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

406 
 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal 14.133/2021, 

D E C R E T A: 

Art. 1º – Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 50 do Decreto 

Municipal 71/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.50 (...) 

Parágrafo único – Os processos de licitação, quando executarem recursos da 

União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos 

de repasse, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, abertos 

após 60 (sessenta) dias da data de vigência deste Decreto serão obrigatoriamente 

ajustados aos seus termos e quanto aos demais, os prazos serão os da vigência da 

Lei Federal 14.133/2021.” 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Rodrigo Adriany David 

Prefeito Municipal 
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Gaspar 

Decreto nº 10.028, de 23 de junho de 2021. 

Altera e acrescenta dispositivos ao decreto nº 1.731, de 30 de janeiro de 2007, que 

regulamenta o sistema de registro de preços previsto no art. 15 da lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, e dá outras providências. 

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do 

Município; 

Considerando a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em especial o artigo 

40, que dispõe acerca do Sistema de Registro de Preços; 

Considerando a Decisão nº 69/2020 advinda do TCE/SC, de 19 de fevereiro de 

2020, que estabelece a possibilidade de adesão por parte dos municípios na 

condição de órgão não participante, desde que cumpridos os requisitos 

específicos para tal; 

Considerando a necessidade de aquisição de bens e serviços cujos preços 

atendam ao binômio custo/benefício e que foram registrados, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica alterado o caput do artigo 8º do Decreto nº 1.731, de 30 de janeiro de 

2007, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 

por quaisquer órgãos ou entidades da administração pública municipal, estadual, 

distrital ou federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem.” 

Art. 2º Fica acrescido o §4º ao artigo 8º do Decreto nº 1.731, de 30 de janeiro de 

2007, com a seguinte redação: 

“§ 4º É facultado aos órgãos e entidades da administração pública municipal a 

adesão por meio de "carona" à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou 

entidade federal, distrital, estadual ou municipal." 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gaspar, 23 de junho de 2021. 

KLEBER EDSON WAN-DALL 

Prefeito do Município de Gaspar 
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Guabiruba 

Decreto n. 1.251 de 25 de maio de 2021 

Homologa a instrução normativa nº 03/2021 da Controladoria Geral do 

município, que “dispõe sobre as funções de gestor e de fiscal de contratos 

administrativos no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo municipal 

de Guabiruba”. 

VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal de Guabiruba, no uso de suas atribuições 

previstas no art. 69, IV e VIII, c/c art. 92, I, “g” da Lei Orgânica do Município de 

Guabiruba, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica homologada a Instrução Normativa nº 03/2021 da Controladoria 

Geral do Município, que “Dispõe sobre as funções de Gestor e de Fiscal de 

contratos administrativos no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo 

Municipal de Guabiruba”, que é parte integrante deste Decreto para efeitos legais. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Guabiruba/SC, 25 de maio de 2021. 

VALMIR ZIRKE 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial do Município – DOM/SC 

VANESSA DE BORBA 

Chefe de Gabinete 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2021 

Dispõe sobre as funções de Gestor e de Fiscal de contratos administrativos no 

âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal de Guabiruba. 

A Controladoria Geral do Município de Guabiruba, no uso das atribuições que 

lhe conferem a Lei Ordinária Municipal nº 1.684, de 30 de maio de 2019, e, 

Considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei 14.133, 

de 1° de abril de 2021, que determinam o acompanhamento e a fiscalização da 

execução dos contratos, por representante da Administração especialmente 

designado; 

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de 

acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos pela Administração 

Pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º. As atividades de gestão e fiscalização de todos os contratos 

administrativos e atas de registro de preços celebrados no âmbito do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo Municipal de Guabiruba seguirão as regras 

desta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO I 

DOS CONCEITOS 
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Art. 2º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Fiscal de Contrato: servidor público municipal, preferencialmente ocupante de 

cargo efetivo, designado mediante ato formal para representar a Administração 

e verificar a execução física do objeto contratual; 

II - Gestor de Contrato: Representante da administração Municipal que 

gerenciará o contrato, verificando a execução administrativa e procedimental do 

contrato. 

III - Contrato administrativo: É todo e qualquer ajuste firmado entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 

vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 

seja qual for à denominação utilizada. 

IV - Ata de Registro de Preços: documento vinculativo e obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o 

objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem 

praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou 

instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas; 

V - Contratante: pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável 

pela contratação; 

VI - Contratado: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, 

signatária de contrato com a Administração; 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º. O gerenciamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto 

contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento das leis e do contrato, 

devendo ser exercidos por representantes da Administração, especialmente 

designados na forma do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 117 da Lei 

14.133/2021. 

Art. 4º. A execução dos contratos deverá ser preferencialmente gerenciada e 

fiscalizada por pessoa tecnicamente competente, com a adoção de ferramentas de 

controle que possibilitem a materialização dos atos e fatos, a sua transparência e 

a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

§1º Em se tratando de serviços: 

I - Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

II - Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissionais exigidas; 

III - A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

IV - A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

V - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 

VI - A satisfação do público usuário. 
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§2º Em se tratando de aquisições de bens de consumo ou permanentes: 

I - A adequação dos bens adquiridos com as especificações constantes em contrato 

e no Termo de Referência; II - A quantidade e a qualidade do bem adquirido; 

CAPÍTULO III 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 5º. O servidor que possui vínculo de qualquer natureza com a contratada, 

inclusive pessoal, comercial, financeiro, trabalhista ou civil, não poderá atuar na 

gestão e fiscalização do contrato, especialmente aquele que: 

I - Possua relação de amizade, parentesco ou inimizade com o proprietário, sócio 

e/ou dirigente da contratada; 

II - Tenha participado da comissão de licitação; 

III - Servidor que tenha sido condenado por crime contra a administração pública 

com decisão judicial transitada em julgado; 

IV – Sido apenado em processo administrativo e a sanção não cumprida; 

V – Em seus registros funcionais punições decorrentes da prática de atos lesivos 

ao patrimônio público. 

§1° O agente público em situação de impedimento fica obrigado a comunicá-lo 

aos seus superiores imediatamente, a fim de que seja providenciada nova 

designação de outro agente público. 

§2° Não poderão atuar na fiscalização dos contratos, o Prefeito Municipal, Vice-

prefeito, os integrantes do Corpo Jurídico e da Unidade de Controle Interno. 

Art. 6º. Ao servidor é vedada a dispensa de gerir ou fiscalizar contratos, salvo 

quanto aos impedimentos listados nesta Instrução. 

CAPÍTULO IV 

DOS FISCAIS DE CONTRATOS 

Art. 7º. O fiscal de contrato é o servidor público municipal responsável pela 

verificação técnica quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo da prestação do 

serviço ou entrega dos bens, cuja atuação é pontual. 

Parágrafo único. As nomeações deverão respeitar o princípio da especialização, 

recaindo, preferencialmente, sob o servidor que seja técnico na área referente ao 

objeto do contrato. 

Art. 8°. São atribuições do fiscal de contratos, sem prejuízo das demais 

disposições previstas na Lei Federal 8666/1993, 14.133/2021 e nesta Instrução 

Normativa: 

I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Preços, 

do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos; 

II - Avaliar a quantidade e a qualidade dos serviços executados ou dos bens 

entregues; 

III - Atestar, em documento hábil, o fornecimento ou a entrega de bens 

permanentes ou de consumo e a prestação do serviço, após conferência prévia do 

objeto contratado; 
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IV - No caso de serviços, controlar a efetividade e eficácia da sua execução em 

estrita observância ao estabelecido no contrato (especificações e normas técnicas, 

por exemplo), 

solicitando a correção de eventuais vícios, imperfeições, deficiências e/ou 

omissões que constatar consoante art. 69 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e art. 119 

da Lei 14.133/2021; 

V - No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua 

quantidade e qualidade; 

VI - Registrar todas as ocorrências havidas durante o período de execução do 

contrato, em livro próprio, conforme art. 67, §1º da Lei Federal n.º 8.666/1993 e 

art. 117 da Lei 14.133/2021; 

VII - Observar os prazos contratuais para a regularização de eventuais falhas e, 

no caso da inexistência de sua previsão, estabelecer juntamente com o Gestor de 

Contrato, prazo razoável para medida saneadora. 

VIII - Conhecer suas atribuições e responsabilidades para o exercício das 

atividades de fiscalização; 

IX - Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas 

pela contratada; 

X – Elaborar periodicamente e apresentar quando solicitado, relatório 

circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, da entrega do 

material ou do bem, que deverá ser instruído com registros fotográficos e demais 

documentos probatórios, quando for o caso; 

XI - Acompanhar rotineiramente a execução dos serviços contratados, assim 

como conferir se os materiais ou bens requisitados foram entregues em perfeito 

estado e nas mesmas condições e características pactuadas; 

XII - Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a 

ocorrer ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas 

competências; 

XIII - Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do 

Contrato; 

XIV - Providenciar, sempre por escrito, a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou 

suporte técnico para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser 

adotada. 

XV - Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem 

realizados no valor mensal dos serviços, por meio de glosas que serão escritas no 

verso da nota ou documento equivalente; 

XVI - Cientificar o gestor do contrato e também o Ordenador de Despesas do 

órgão/entidade contratante da possibilidade de não conclusão do objeto na data 

pactuada, com as devidas justificativas; 

XVII - Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas datas 

estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais; 
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XVIII - Reportar-se sempre ao preposto da contratada, não devendo, em hipótese 

alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados; 

XIX - Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados; 

XX - Emitir atestado ou certidão de realização de serviços, total ou parcial; 

XXI - Controlar a medição do serviço executado, aprovando somente a medição 

dos serviços efetivamente realizados; 

XXII - Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada; 

XXIII - Glosar as medições quando houver má execução do contratado ou mesmo 

a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado 

em face do inadimplemento de suas obrigações; 

XXIV - Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execução de ato 

ilícito que tenha tido conhecimento em razão de seu ofício; 

XXV – Controlar o prazo de vigência do contrato e execução do objeto, assim 

como suas etapas e demais prazos contratuais (inclusive os editalícios), 

noticiando por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ao Gestor 

de Contratos a adoção das medidas necessárias à deflagração de novo 

procedimento licitatório ou prorrogação, quando legalmente admitida; 

XXVI - Comunicar mediante documento formal, datado e assinado, as notícias de 

problemas ou irregularidades na execução dos contratos, dirigindo-o ao 

responsável pelo Órgão Municipal de Controle Interno, ao Secretário da pasta 

relacionada ao contrato e o Prefeito Municipal. 

Art. 9°. O Fiscal deverá ter acesso ao termo contratual e de todos os aditivos, se 

existentes, juntamente com outros documentos (edital, termo de referência e 

anexos) que possam ajudar a dirimir dúvidas. 

Art. 10. É lícita a contratação de serviços técnicos profissionais especializados 

desde que para assistir e subsidiar o fiscal de informações pertinentes às 

atribuições de fiscalização, conforme art. 67, combinado com o art. 13, ambos da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 117 da Lei 14.133/2021. 

Art. 11. Nos contratos complexos cujo objeto se reporte a entrega ou a execução 

dependente de avaliação técnica diversificada poderão ser nomeados tantos 

fiscais quanto necessários para atender as exigências legais, desde que no 

expediente de designação conste expressamente as atribuições de cada um. 

CAPÍTULO V 

DOS GESTORES DE CONTRATOS 

Art. 12. O Gestor de Contrato é o Secretário Municipal ou outra autoridade da 

respectiva pasta nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal 

responsável pelo acompanhamento e gerenciamento do instrumento de contrato 

do qual sua Secretaria é gestora. 

Art. 13. São atribuições do Gestor de Contratos, sem prejuízo das demais 

disposições previstas na Lei Federal 8666-93, Lei 14.133/2021 e nesta Instrução 

Normativa: 
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I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Preços, 

do Instrumento Contratual e seus eventuais aditivos; 

II - Gerenciar o contrato, acompanhando a vigência do instrumento contratual, a 

fim de proceder às diligências administrativas necessárias para prorrogação, se 

for possível e vantajoso for, ou ao encerramento da contratação, de modo a 

garantir o atendimento do interesse público, sendo responsável por requerer 

tempestivamente as respectivas prorrogações instruindo o pedido com 

manifestação técnica do fiscal do contrato, se for o caso. 

III - Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, 

com qualidade e em respeito à legislação vigente; 

IV - Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatório das ocorrências para 

que, sendo o caso, possa tomar as providências cabíveis a fim de corrigi-las; 

V - Atuar em tempo hábil na solução dos problemas de sua alçada que venham a 

ocorrer ao longo da execução contratual; 

VI – Submeter ao setor de compras relatórios para análise de notas/glosas escritas 

pelo fiscal, a fim de constatar a possível necessidade de descontos a serem 

realizados no valor mensal dos serviços/compras, informando-as ao setor 

financeiro. 

VII - Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de 

serviço/entrega ou fornecimento; 

VIII - Repassar ao Fiscal de Contratos todas as eventuais informações adicionais 

relativas ao contrato, para que este último possa bem fiscalizá-lo; 

IX - Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

X - Conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de gestão; 

XI - Encaminhar a Controladoria Geral do Município as questões que ultrapassam 

o âmbito das suas atribuições para que possam ser solucionadas; 

XII - Providenciar, sempre por escrito, a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou 

suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a 

ser adotada. 

XIII - Negociar condições previamente estabelecidas com o contratante sempre 

que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei, 

manifestando-se sobre execução de ajustes, requerimento de concessão de 

reajuste, prorrogações e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatório de 

acompanhamento de obras ou serviços prestados comunicando as 

irregularidades encontradas. 

XIV - Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Chefe do Poder 

Executivo, sempre por escrito, instruções relativas a modificações de projetos 

aprovados, alterações de prazos, cronogramas e demais informações correlatas 

ao contrato, emitindo pareceres e relatórios técnicos como forma de subsidiar a 

Administração na tomada de decisões. 

XV - Notificar a contratada, sobre irregularidades encontradas; 
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XVI – Comunicar à autoridade competente com cópia à Controladoria Geral do 

Município acerca das irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, 

quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, 

conforme previsão contratual, editalícia e/ou legal; 

XVII – Controlar o prazo de vigência do contrato e execução do objeto, assim 

como suas etapas e demais prazos contratuais/ (inclusive os editalícios), 

recomendando por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ao 

setor competente a adoção das medidas necessárias à deflagração de novo 

procedimento licitatório ou prorrogação, quando legalmente admitida. 

Art. 14. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades acessórias 

assumidas pela contratada em decorrência da execução do contrato ensejará a 

aplicação de sanções administrativas previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, conforme disposto na Lei nº 8.666/1993 e na Lei 14.133/2021. 

Art. 15. Eventual aplicação de sanção ao contratado pela apuração de incidentes 

contratuais deverá ser precedida da instauração do processo administrativo 

correspondente, conforme Decreto Municipal n° 774/2016. Em todos os casos, é 

garantido ao contratado utilizar-se de todos os meios e recursos inerentes ao 

direito de defesa, conforme art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

Art. 16. A Secretaria gestora sempre que entender necessário, deverá estabelecer 

reuniões com o contratado, de modo a garantir a qualidade da execução do 

serviço ou a continuidade da entrega do bem, objetivando alcançar melhorias 

administrativas e a redução de custos. 

CAPÍTULO VI 

DO EQUILIBRÍO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

Art. 17. O reajuste, a repactuação e a revisão dos contratos seguirão o disposto na 

Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas aplicáveis. 

Art. 18. É competência do Gestor de Contratos conduzir o procedimento de 

reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, instruindo de forma 

adequada o processo com documentação pertinente, observando-se o contido no 

edital e contrato, se houver, devendo inclusive manifestar-se favorável ou 

desfavoravelmente ao pedido, antes de submetido à análise da legalidade pela 

Assessoria Jurídica. 

CAPÍTULO VII 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 19. A responsabilidade do gestor e dos fiscais de contratos por ações ou 

omissões, dolosas ou culposas, desde que contrários à lei, os sujeitam a 

responsabilidade nas esferas administrativa, civil e criminal que seus atos 

ensejarem. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 20. Os contratos administrativos firmados pelo Município de Guabiruba 

estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município. 

Art. 21. Mediante publicação na internet no site oficial do Município serão 

fornecidos meios de acesso a Ouvidoria para que a população possa encaminhar 

denúncias e reclamações quanto aos contratos firmados pelo município, 

facilitando assim o controle social. 

Art. 22. Integram a presente Instrução Normativa os seguintes Anexos: 

Anexo I - Manual de gestão e fiscalização de contratos; 

Anexo II - Modelo de designação do fiscal de contratos; 

Anexo III - Modelo de termo de recebimento provisório; 

Anexo IV - Modelo de termo de recebimento definitivo; 

Anexo V - Modelo de relatório circunstanciado de acompanhamento; 

Anexo VI - Modelo de notificação de ocorrência; 

Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

Guabiruba, 25 de maio de 2021. 

ANEXO I 

MANUAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

I - OBJETIVOS 

A Gestão e Fiscalização de contratos são ações importantes para que se cumpra 

com eficácia e eficiência a aplicação dos recursos públicos. Desta maneira, a 

presente Instrução Normativa apresenta o Manual de Gestão e Fiscalização de 

Contratos, a fim de que os agentes públicos incumbidos desta função tenham à 

sua disposição instrumento acessível e eficiente de consulta e orientação, 

permitindo-lhes, no exercício da atividade, orientá-los ao cumprimento dos 

seguintes objetivos: 

I - Promover a plena execução das atividades programadas nos Termos de 

Referências, Projetos Básicos, Projetos Executivos e congêneres, e nas garantias 

da execução do objeto contratual; 

II - Atender as necessidades do órgão, no momento adequado e no prazo 

ajustado; 

III - Efetuar a adequação das contratações, por meio do envolvimento das áreas 

de competência, na elaboração dos Projetos Básicos ou Termos de Referência que 

lhes interessam diretamente; 

IV - Observar o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, assegurando o 

adimplemento e a excelência no atendimento aos requisitos técnicos e de 

qualidade nas obrigações contratuais; 

V - Promover o registro completo e adequado de faltas cometidas pelos 

fornecedores de forma a facilmente solucionar as suas contestações quanto à 

inadimplência; 

VI - Assegurar a correta aplicação dos recursos financeiros a cargo do órgão, 

garantindo estar sendo pago o que efetivamente foi recebido em obras, serviços, 
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materiais e equipamentos; 

VII - Instrumentalizar procedimentos administrativos claros e simples com 

burocracia reduzida, de forma a facilitar a gestão e a fiscalização de contratos. O 

atendimento desses objetivos assegura melhor desempenho das atividades 

desenvolvidas pelos gestores de contratos dos órgãos municipais, bem como 

promover maior efetividade e garantia do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas nos contratos. 

II - LEGISLAÇÃO APLICADA 

A gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao 

controle, ao acompanhamento e à fiscalização do fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pelas partes. Cabe ao agente público pautar-se pelos 

princípios de eficiência e eficácia, além dos demais princípios regedores da 

atuação administrativa, de forma a se observar que a execução do contrato ocorra 

com qualidade e em respeito à legislação vigente. Neste sentido, relacionam-se 

abaixo as leis e normas legais que os ficais de contratos poderão consultar para 

orientar e fundamentar suas atividades. 

2.1- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

2.2 - Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993: 

Regulamenta o art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

2.3 – Lei Federal n. 14.133, de 1° de Abril de 2021: 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

2.4 - Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002: 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 

do art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências. 

2.5 - Lei Federal n. 12.232, de 29 de abril de 2010: 

Dispõe sobre as normas gerais para licitação pela Administração Pública de 

serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e 

dá outras providências. 

2.6 – Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964: 

Institui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

2.7 - Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000: 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras providências. 

2.8 - Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006 com alterações 

introduzidas pela Lei Complementar n. 147/2014: 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
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2.9 – Decreto Federal n. 3.555, de 08 de agosto de 2000: 

Aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada Pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

III – DEFINIÇÕES 

Nesse tópico serão apresentados os principais conceitos utilizados na gestão e 

fiscalização de contratos, proporcionando um melhor embasamento teórico, os 

quais poderão ser utilizados pelos gestores e fiscais, adaptando-os de acordo com 

a realidade de cada unidade da Administração Pública Municipal. 

3.1 - Contrato: 

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para 

formação de vínculos e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada 

3.2 - Fiscal do Contrato: 

Representante da Administração, especialmente designado, na forma dos artigos 

n. 67 e 73 da Lei 8.666/93 e artigo n. 117 da Lei 14.133/2021, para exercer o 

acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo informar a 

Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos 

serviços prestados pela contratada, propor soluções e as sanções cabíveis para 

regularização das faltas e defeitos observados. 

3.3 - Serviço: 

Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

3.4 - Obra: 

Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta. 

3.5 - Compra: 

Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente. 

3.6 - Projeto Básico: 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução. 

A elaboração do Projeto Básico deverá ocorrer nas contratações realizadas em 

todas as modalidades de licitação, assim como nos casos de dispensa e 

inexigibilidade. 
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3.7 - Termo de Referência: 

Possui a mesma situação jurídica do projeto básico, contudo é a termologia 

utilizada para os processos de pregão, constituindo o documento que contêm 

elementos capazes de propiciar avaliação de custo pela Administração diante de 

orçamento detalhado, definição de métodos, estratégia de suprimento, valor 

estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-

financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 

contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 

contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

3.8 - Plano de Trabalho: 

É o documento aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a 

quem esta delegar, que consigna a necessidade de contratação dos serviços, 

orientando a caracterização do objeto, evidenciando as vantagens para a 

Administração e sua economicidade, no que couber, e definindo diretrizes para 

elaboração dos projetos básicos e termos de referências. 

3.9 - Projeto Executivo: 

Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de 

acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT. O Projeto Executivo é exigido nas licitações para contratação de obras e 

serviços de engenharia. 

3.10 - Preposto: 

Representante da empresa contratada, na execução do contrato, sem ônus para 

Administração. 

3.11 - Área Requisitante: 

Unidade administrativa solicitante, usuária ou responsável pelos 

serviços/produtos objeto da contratação celebrada. 

3.12 - Objeto do Contrato: 

A descrição do objeto do contrato deverá indicar de modo sucinto, preciso, 

suficiente e claro, meio pelo qual, um determinado objetivo da Administração 

poderá ser satisfeito, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização da execução do 

contrato. 

3.13 - Relatório Circunstanciado de Acompanhamento 

Documento (livro, arquivo eletrônico, caderno ou folhas) no qual serão anotadas 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 

3.14 – Notificação de Ocorrências: 

Documento no qual serão feitas as notificações relacionadas com a execução do 

contrato para o cumprimento das exigências ou das possíveis sanções previstas 

na Lei. 

3.15 - Serviços contínuos ou continuados: 

Serviços cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um 
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exercício financeiro e continuamente, tais como: serviços médicos, transporte 

escolar, iluminação pública, coleta 

de lixo, etc. São serviços que, se interrompidos, há o comprometimento da 

continuidade das atividades da Instituição. 

3.16 - Vigência do Contrato: 

Período compreendido entre a data estabelecida para o início da execução 

contratual, que pode coincidir com a data da assinatura, e seu término. 

3.17 - Adimplemento do Contrato: 

Cumprimento de todas as obrigações ajustadas pelas partes contratantes. 

3.18 - Inexecução ou Inadimplência do Contrato 

Descumprimento total ou parcial de suas cláusulas e condições ajustadas, devido 

à ação ou omissão de qualquer das partes contratantes. 

3.19 - Rescisão: 

Encerramento ou cessação da eficácia do contrato antes do encerramento de seu 

prazo de vigência. 

3.20 – Fiscalização: 

É a atividade exercida de modo sistemático pelo contratante e seus 

representantes, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas, sob todos seus aspectos. 

Constituindo a atividade de maior responsabilidade nos procedimentos de gestão 

contratual, em que o fiscal deverá exercer um acompanhamento zeloso e diário 

sobre as etapas/fases da execução contratual, tendo por finalidade verificar se a 

contratada vem respeitando a legislação vigente e cumprindo fielmente suas 

obrigações contratuais com qualidade. 

3.21 - Glosa: 

É a eventual observação quanto ao cancelamento, parcial ou total, de parcelas ou 

valores, por ilegais ou indevidos, ou seja, é o desconto referente a serviços não 

prestados ou não realizados nos termos ajustados, nos contratos entre o poder 

público e o fornecedor dos materiais ou serviços contratados. 

A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá 

ocorrer quando o contratado não produzir os resultados, deixar de executar, ou 

não executar com qualidade mínima exigida as atividades contratadas. 

3.22 – Apostila ou Apostilamento: 

Apostila é a anotação ou registro administrativo, que pode ser: 

3.22.1 - Feita no termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o 

substituem, normalmente no verso da última página do contrato; 

3.22.2 - Juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais 

instrumentos hábeis. 

A apostila pode ser utilizada nos seguintes casos: 

a) Variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato; 

b) Compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
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pagamento; 

c) Empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 

corrigido. 

3.23 - Termo Aditivo: 

São modificações nos contratos administrativos, nos casos permitidos em lei, as 

quais são formalizadas através de instrumento denominado Termo de 

Aditamento ou Termo Aditivo. Podem ser usados para efetuar acréscimos e/ou 

supressões nos objetos, prorrogações, repactuações, além de outras modificações 

admitidas em lei e previstas no instrumento convocatório que possam ser 

caracterizadas como alterações dos contratos administrativos. Os termos aditivos 

devem ser numerados sequencialmente. 

3.24 - Equilíbrio Econômico-Financeiro 

A equação econômico-financeira do contrato é a relação de equivalência formada 

entre o encargo definido pela Administração (objeto) e o preço (proposta) 

ofertado pelo licitante. A manutenção da condição de equilíbrio da equação 

econômico-financeira durante todo o contrato tem fundamento constitucional, de 

acordo com o disposto no art. 37, Inciso XXI CF. 

O reequilíbrio econômico financeiro, de acordo com o artigo 65, Inciso II, alínea 

“d” da Lei Federal n. 8.666/93, estabelece: 

“...d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração 

da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual...”. 

Os casos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro deverão ser analisados pelo Setor 

Jurídico da Prefeitura Municipal, com emissão de respectivo Parecer Jurídico, 

sendo condição prévia para sua concessão e pagamento, conforme determina o 

parágrafo único do artigo 38 da Lei Geral de Licitações e Contratos. 

Mecanismos para recomposição da Equação Econômica Financeira prevista na 

Lei n. 8.666/93: Revisão e Reajuste. 

a) Revisão: 

Recompõe o preço contratado em face da superveniência de eventos 

imprevisíveis ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis. 

b) Reajuste: 

Recompõe o preço em face da variação dos custos de produção provocada 

especialmente pelo processo inflacionário. O valor do contrato pode ser 

reajustado por mais de uma forma/espécie: 

b.1) Reajuste Índice Financeiro: 
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O preço é reajustado a partir da aplicação do índice financeiro setorial ou 

específico previsto no edital e no contrato. 

b.2) Repactuação: 

O preço é reajustado em vista dos novos valores de mercado praticados para cada 

um dos insumos envolvidos na sua execução, com base na efetiva demonstração 

analítica da variação de custos desses componentes, devidamente comprovada 

pela contratada. 

IV - PRAZOS E COMPETÊNCIAS 

Recomenda-se a área responsável pela fiscalização dos contratos, encaminhar 

memorando ao Gestor ao qual o contrato esteja vinculado sobre a proximidade 

do fim da vigência contratual. 

A observância dos prazos é necessária em função das diversas providências a 

serem tomadas a exemplo de: 

Análise de preços e condições de mercado: 

• Pesquisa de mercado; 

• Interesse da contratada; 

• Elaboração e/ou adequação do Termo de Referência ou Projeto Básico; 

• Preparação de todos os documentos em tempo hábil para nova licitação, 

quando for o caso; 

• No caso de encerramento do contrato, tempo e providências a serem tomadas 

para desmobilização da contratada. 

Havendo prorrogação no contrato deverão ser observados os seguintes 

elementos: 

• Constar sua previsão no contrato; 

• Houver interesse da Administração e da empresa contratada; 

• For comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação; 

• For constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos 

para a Administração; 

• Estiver justificada e motivada, em processo correspondente; 

• Estiver previamente autorizada pela autoridade competente. 

V - LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

A liquidação ocorre após a realização do fornecimento dos objetos de cada 

instrumento contratual, da execução da obra, da prestação do serviço ou do 

encerramento de cada etapa de execução do contrato. 

Conforme definido no artigo 63 da Lei n° 4.320/64, “...a liquidação da despesa 

consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos 

e documentos comprobatórios do respectivo crédito...”, devendo o Fiscal do 

Contrato exigir da contratada toda a documentação discriminada no contrato. 

A liquidação da despesa se inicia no momento em que o Fiscal do Contrato 

“atesta”, no verso da nota fiscal/fatura, o recebimento do bem, a execução e/ou a 

prestação do serviço, ou etapa da obra ou serviço, após a verificação, conferência 
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e confirmação da documentação exigida e apresentada. 

VI - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O termo aditivo visa adaptar o objeto do contrato a uma nova demanda para o 

interesse público. 

O Município não pode alterar o objeto ou onerar a execução do contrato a pretexto 

de necessidades do serviço, sob pena, de alterar a relação inicial, obrigando a 

formalização de novo contrato ou a alteração dos preços contratados (reequilíbrio 

econômico-financeiro). 

Contudo, no decorrer do andamento do contrato, pode haver modificações 

inicialmente pactuadas: no projeto básico (especificações técnicas, quantidade, 

qualidade, forma de execução dos serviços), no local onde são executados os 

serviços, no prazo de vigência, nos preços iniciais, na forma de pagamento. 

Quaisquer modificações obrigam à alteração contratual com vistas à adequação 

do contrato à nova situação. Assim, ao fiscal é atribuído um poder-dever de 

informar o fato à Administração superior, no menor prazo possível, a fim de que 

também seja examinada a possibilidade jurídica do pedido, disponibilidade 

orçamentária e outros vetores. 

6.1 – Acréscimo ou supressão de serviços: 

Variações de quantidades, sem alteração dos preços unitários, mantidas as 

demais condições do contrato inicial. As quantidades dos serviços contratados 

podem ser acrescidas em decorrência de mudança das instalações físicas da 

contratante, como por exemplo, a mudança de prédio. Isso pode influenciar na 

alteração de alguns tipos de contratos de serviços como serviços de iluminação 

pública (a área de abrangência pode ser aumentada ou diminuída). 

A consequência será o aumento do valor inicial atualizado do contrato em até 

25%, ficando a contratada obrigada a aceitar o aditamento, nos termos do §1°, do 

artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

6.2 - As quantidades dos serviços podem ainda: 

a) Ser reduzidas em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, ficando a 

contratada obrigada a aceitar o aditamento, conforme §1° do artigo 65, da Lei nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações; 

b) Ser reduzidas em percentual maior que 25%, desde que haja acordo entre os 

contratantes, em conformidade com o §2°, II, do artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

6.3 - Modificação do projeto ou especificações: 

Como exemplo de alteração nesta modalidade, pode-se citar um contrato de 

alimentação no qual foi estabelecido em seu projeto básico que o fornecimento 

seria de refeições preparadas. Posteriormente, foi alterada verbalmente a forma 

para fornecimento de gêneros in natura, ou seja, alimentos crus, sem preparação. 

O contrato deve ser aditado para constar essa alteração, devendo, inclusive ser 

demonstrado que a relação financeira inicial não ficou mais cara, ou mais barata, 
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mantendo-se o equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

6.4 - Tanto as alterações contratuais quantitativas – que modificam a dimensão do 

objeto – quanto as unilaterais qualitativas: 

Que mantêm intangível o objeto, em natureza e dimensão, estão sujeitas aos 

limites preestabelecidos nos §§1° e 2° do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em face do 

respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I da mesma Lei, do 

princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem 

obrigatoriamente fixados em lei. 

6.5 - Nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 

excepcionais de contratos de obras e serviços: 

É facultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, 

observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, 

além dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos 

cumulativamente os seguintes pressupostos: 

6.5.1. Não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos 

oriundos de uma 

eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos 

de elaboração de um novo procedimento licitatório; 

6.5.2. Não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade 

técnica e econômico-financeira do contratado; 

6.5.3. Decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não 

previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

6.5.4. Não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente em outro de 

natureza e propósitos diversos; 

6.5.5. Ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à 

otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e 

econômicos decorrentes; 

VII - EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

O Fiscal de Contratos tem como competência zelar pela qualidade dos serviços e 

produtos contratados, principalmente nas ações relacionadas a: 

7.1 - Aquisição de Bens: 

7.1.1 - Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, 

principalmente quanto à especificação do objeto e ao prazo de entrega do 

material. 

7.1.2 - Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao 

acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer 

necessária. 

7.1.3 - Receber a fatura de cobrança, conferindo: 

7.1.3.1 - Se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 

7.1.3.2 - Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; 

7.1.3.3 - Se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida. 
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7.1.4 - Atestar o recebimento dos bens, observando o que dispõe o contrato. 

7.1.5 - Encaminhar Nota Fiscal ao setor financeiro para pagamento. 

7.1.6 - No caso de dúvida quanto ao ATESTO, busca-se obrigatoriamente auxílio 

junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para que se efetue 

corretamente a atestação. 

7.1.7 - Notificar por escrito o atraso na entrega dos bens ou o descumprimento de 

quaisquer cláusulas contratuais ao setor competente, para aplicação das sanções 

cabíveis. 

7.1.8 - Manter contato com o preposto/representante da contratada com vistas a 

garantir o cumprimento integral do contrato. 

7.2 - Contratação de Serviços: 

7.2.1 - Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, 

principalmente quanto à especificação do objeto e ao cronograma dos serviços; 

7.2.2 - Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao 

acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer 

necessária; 

7.2.3 - Acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos 

registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de 

execução dos serviços; 

7.2.4 - Receber a fatura de cobrança, conferindo: 

a) Se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 

b) Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi efetuado; 

c) Se a Nota Fiscal tem a validade e se está corretamente preenchida; 

d) Se esta acompanhada das guias de quitação do INSS/FGTS sobre a mão-de-

obra empregada, conforme determina o contrato. 

7.2.5 - Atestar a prestação do serviço efetivamente realizado. 

7.2.6 - Encaminhar a Nota Fiscal ao setor de compras e licitação. 

7.2.7 - No caso de dúvidas quanto ao ATESTO, busca-se obrigatoriamente auxílio 

junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para que se efetue 

corretamente a atestação. 

7.2.8 - Informar o descumprimento de cláusulas contratuais, mormente quanto ao 

prazo, com o fim de aplicação das sanções cabíveis. 

7.2.9 - Manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com 

vistas a permitir o fiel cumprimento do contrato. 

7.3 - Contratação de Serviços de Engenharia/Obras: 

7.3.1 - Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, 

principalmente quanto à especificação do objeto, ao prazo de execução do serviço 

e ao cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados. 

7.3.2 - Estabelecer cronograma de visitação ao canteiro de obras com 

periodicidade entre 15 a 30 dias. 

7.3.3 - Durante a visitação às obras, percorrer todas as instalações, tendo sempre 
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em mãos cópias de todos os projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 

para posterior preenchimento do diário de obras. 

7.3.4 - A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade dos serviços 

executados, o contingente de trabalhadores, a disponibilidade do material e 

equipamentos à sequência correta de etapas, o cumprimento do cronograma e a 

obediência às orientações anotadas no diário de obras. 

7.3.5 - Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao 

acompanhamento da execução contratual, arquivado, por cópia, a que se fizer 

necessária. 

7.3.6 - Acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos 

registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma físico-

financeiro dos serviços a serem realizados. 

8.3.7 - Atentar para as especificações técnicas constantes nos anexos. 

8.3.8 - Receber a fatura de cobrança, conferindo: 

a) Se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas; 

b) Se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados; 

c) Se a Nota Fiscal tem a validade e se está corretamente preenchida; 

d) Se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre mão-de-obra 

empregada, conforme determina o contrato. 

7.3.9 - Atestar a execução do serviço; 

7.3.10 - Encaminhar a Nota Fiscal ao Setor Financeiro para pagamento; 

7.3.11 - Acompanhar a elaboração e a entrega da obra/reforma (como construído), 

a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas. 

7.3.12 - O recebimento dos serviços será precedido de notificação da empresa 

contratada, mediante ofício. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

providenciará o acompanhamento junto com comissão específica para avaliação 

dos serviços executados e conferência do cumprimento de todas as cláusulas 

contratuais. A existência de pendência determinará a emissão de Termo de 

Recebimento Provisório e o estabelecimento de prazo máximo de 90 dias para sua 

eliminação e posterior emissão de Termo de Recebimento Definitivo para 

encerramento do contrato e devolução da garantia contratual. 

7.3.13 - Arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART enviada 

pela contratada, no término do contrato. 

7.3.14 - No caso de dúvidas quanto ao ATESTO, busca-se obrigatoriamente 

auxílio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para que se efetue 

corretamente a atestação. 

7.3.15 - Informar o descumprimento de cláusulas contratuais, mormente quanto 

ao prazo, a fim de se aplicarem as sanções cabíveis. 

7.3.16 - Manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com 

vistas a permitir o fiel cumprimento do contrato. 

7.3.17 – Quando se tratar de obras, providenciar a averbação da construção junto 
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a matrícula correspondente. 

VIII - SITUAÇÕES QUE DEVEM SER EVITADAS: 

8.1 - Atestar serviços não realizados; 

8.2 - Pagamento de serviços não executados; 

8.3 - Notas fiscais sem validade ou em desacordo com o contrato; 

8.4 - Recebimento de material ou serviço com qualidade inferior à contratada; 

8.5 - Pagamento de obras inacabadas; 

8.6 – Pagamento de serviços em desacordo com o Termo de Referência. 

IX – PROCEDIMENTOS PARA EVITAR IRREGULARIDADES 

9.1 - Planejar a execução do contrato; 

9.2 - Estimar despesas decorrentes da execução do contrato, para subsidiar o 

planejamento de gastos e a execução orçamentária; 

9.3- Organizar o processo de pagamento; 

9.4 - Monitorar o realizado em relação ao que estava previsto; 

9.5 - Registrar todas as ocorrências da execução; 

9.6 - Manter formulários ou fichas de registro de ocorrência; 

9.7 - Organizar e alimentar relatório da execução; 

9.8 - Avaliar os resultados; 

9.9 – Prestar contas de seu gerenciamento. 

X- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de uma fiscalização eficiente dos contratos administrativos é 

fundamental para a execução satisfatória dos procedimentos de compras 

públicas. Planejar melhor, fiscalizar melhor é contratar melhor, porém, qualquer 

atividade humana, ainda que praticada com as melhores intenções, pode 

apresentar inconsistências, que podem transformar-se em prejuízos ao erário 

público. 

A atuação do fiscal de contratos, ao utilizar todas as ferramentas gerenciais, 

assegura que as normas estabelecidas no instrumento contratual sejam 

obedecidas, garantindo a conformidade com o interesse público, que é a 

finalidade de todos os atos administrativos, tornando a fiscalização uma ação 

mais dinâmica, além de possibilitar apreciação da realidade contratada. 

ANEXO II 

MODELO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATOS 

PORTARIA nº 0XXX/20XX 

De XX de xxxxxx de 20XX 

(Nome e cargo), no uso das suas atribuições constitucionais e legais, em especial 

ao Decreto 1.251 de 25 de maio de 2021 e o artigo 67 da Lei n° 8666/93. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o servidor ______________________, matrícula ___________, 

ocupante do Cargo de ______________________, para desempenhar a função de 

FISCAL dos Contratos abaixo relacionados: 
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CONTRATO OBJETO EMPRESA CONTRATADA 

0XX/20XX - Serviço xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Licitação 

0XX/20XX XXXXXX Ltda. 

0XX/20XX - Fornecimento de xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Licitação 

0XX/20XX XXXXXX Ltda. 

0XX/20XX - Serviço xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Licitação 

0XX/20XX XXXXXX Ltda. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Guabiruba, ___de_____________ de ______. 

______________________________ 

Nome 

Cargo 

ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Comunicamos-lhe que o recebimento provisório do objeto relativo ao Contrato n. 

___/______ ocorreu em ___/___/______, conforme cópia anexa. 

Salientamos que o recebimento definitivo ocorrerá em prazo não superior a 90 

(noventa) dias, desde que não haja pendências técnicas e/ou administrativas. 

Guabiruba, ___de_____________ de ______. 

ANEXO IV 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Empresa: 

Processo: 

Contrato: 

Empenho: 

Aos ____ dias de ____________ do ano ______, a fim de proceder à verificação 

ESPECÍFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE dos 

materiais, objeto contratual do processo acima mencionado. 

Após análise, concluímos que os materiais, descritos nas Notas Fiscais Nºs ______, 

encontram-se de acordo com as especificações, e em condições de aceitação e 

recebimento definitivo. 

Para constar, lavramos o presente TERMO em 02 (duas) vias, devidamente 

assinadas para que possam produzir os efeitos legais. 

Guabiruba, ___de_____________ de ______. 

ANEXO V 

MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO 

Mês: Ano: 

CONTRATO/ATA REGISTRO DE PREÇO - ANO: 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO 

DATA EXECUÇÃO CONTRATUAL (deverá ser relatada a forma que vem sendo 

prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado, 
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se for o caso) 

DATA PROVIDÊNCIAS (Relatar as providências adotadas para a solução de 

cada problema detectado na execução) 

DATA RESULTADOS (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais 

forma as consequências e encaminhamentos) 

Guabiruba, ___de_____________ de ______. 

___________________________ 

Nome e Assinatura do Fiscal 

Matrícula N°: Portaria n. : _____/______ 

ANEXO VI 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

Notificação de Ocorrência Nº: 

Setor/unidade: 

Contrato/Ata Registro de Preço - Ano 

Objeto do Contrato: 

Empresa Contratada: 

CNPJ: 

Pontos irregulares: (Relacionar neste campo os itens que foram descumpridos 

pela empresa) 

Prazo para cumprimento das exigências: (Solicitar prazo adequado para sanar as 

irregularidades apuradas) 

Ciência: Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, 

ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

posteriores alterações, c/c as contidas no Edital de Licitação que ensejou o 

presente Contrato Administrativo, bem como nas cláusulas contratuais. 

Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com as exigências aqui 

registradas. 

Guabiruba, ___de_____________ de ______. 

Recebi a primeira via em ___/___/____ Hora: ___/____ 

Nome do Responsável pela Empresa: 

RG: 

CPF: 

Assinatura: 

___________________________ 

Nome e Assinatura do Fiscal 

Matrícula N°: Portaria n. : _____/______ 

 

 

Decreto n. 1.250, de 20 de maio de 2021. 

Regulamenta a lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de Guabiruba e dá outras providências. 
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VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal de Guabiruba, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

e indireta municipal. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 
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VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar81 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os 

processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares (art.6º, L, parte 

final da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), cabendo-lhe, no que couber, as 

atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes. 

§2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação 

direta nos termos do art. 72 da citada Lei, neste caso, quando for necessária sua 

atuação. 

§3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§5º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 6º O Agente de Contratação poderá ser substituído por Comissão de 

Contratação que será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que 

responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido 

tomada a decisão. 

§7º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

 
81 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre 

que entender necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia, ou outra que vier a substitui-la. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 

V – Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 
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licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo 

técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de 

dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento 

seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e 

os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as 

especificações dos respectivos objetos. 

§1º Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será 

adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os 

Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

§2º As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de abril 

de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por escrito e anexar ao 

respectivo processo licitatório, a não utilização do catálogo eletrônico de 

padronização ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput do 

artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador 

Público a devida justificativa. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

433 
 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando 

este estiver disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

Art.13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de 

infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

434 
 

§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 

os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 

o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 

em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a 

utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada 

baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do 

empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 

orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 

de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

Art. 14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 

for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 13, o 

fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a 

subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados 

em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 

apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 

1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 

idôneo. 

Art. 15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 

12, IV e 13, V, a solicitação efetuada pela administração pública encaminhada por 

meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos documentos 

serem encartados aos autos. 

Art. 17. Caberá ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público, ou a agente público 

designado pelo Chefe do Poder Executivo para a realização de compras, a 

apuração do valor estimado com base no melhor preço aferido. 

§1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art. 18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contido no 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações de 

prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á 
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como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa 

nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

ou outra que vier a substitui-la. 

Art. 20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria 

Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020 ou outras normativas que vierem a 

substituí-los. 

Art. 21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando 

comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único - O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021 será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data base o dia 1º de 

abril. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 22. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como 

parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no 

que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março 

de 2015. 

§1º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de 

obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa. 

§2º Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões e reais)82. 

§3º O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE 

 
82 O art. 6º, inc. XXII define que obras de grande vulto seria aquelas cujo valor 
estimado superaria R$ 200.000.000,00. 
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CONTRATAÇÃO 

Art. 23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de 

obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por 

mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema 

prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

Art. 24. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual 

serão fixados os valores mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 
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históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 27. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos que 

venham a substituí-los. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 29. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 30. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 
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DA HABILITAÇÃO 

Art. 31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 bem como nos incisos III e IV do caput do art.87 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou 

de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substitui-

la. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 36. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 
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§1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 37. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 38. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 39. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.40. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 41. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 
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II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art.42. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender 

formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver 

inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de 

qualquer uma das empresas credenciadas. 

§1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em 

integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no 

referido documento. 

§2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 43. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-

lo. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 44. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substitui-

la. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 
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de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 45. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por 

meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, 

inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 46. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 47. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
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b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXIV 

DAS SANÇÕES 

Art. 48. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário 

municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 49. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

Parágrafo único - Ficam convalidados os regulamentos existentes da 

Controladoria do Município. 

CAPÍTULO XXVI 

DO PROCESSO DE COMPRA DIRETA 

Art. 50. Ficam dispensados de formalização de processo de compra direta 

(dispensa e inexigibilidade) as situações onde o instrumento de contrato não for 

obrigatório, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO XXVII 

DO PARECER JURÍDICO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Art. 51. Ficam dispensados de parecer jurídico e de parecer do Controle Interno 

as situações onde o instrumento de contrato não for obrigatório, nos termos do 

art. 95 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como àquelas onde a minuta 

de edital e/ou de contrato estiver padronizado pelos respectivos órgãos. 
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CAPÍTULO XXVIII 

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

LICITATÓRIA OU PROCEDIMENTOS AUXILIARES 

Art. 52. É de responsabilidade do Administrador Público a análise das questões 

técnicas do Edital e do Contrato, bem como dos termos de referência, não cabendo 

ao órgão de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise de tais 

elementos. 

Parágrafo único – Sempre que o parecer do órgão de assessoramento jurídico e 

do órgão de Controle Interno necessitarem adentrar ao mérito de questões 

técnicas deverão fazê-lo de forma fundamentada. 

CAPÍTULO XXIX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 53. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 

publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, sem prejuízo 

de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de 

contratações do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP 

se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade 

dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da 

Transparência do Município e no Diário Oficial do Município, sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal 

de Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 

174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as 

funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 

couber, nos termos deste Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 

transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 

modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 

desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou 

demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 
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§1º. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 

divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021. 

Art. 54. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Art. 55. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 

da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratadas direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Art. 56. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, 

ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os 

insumos relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que 

tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 
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Administração Pública. 

Art. 57. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se 

enquadrem na situação prevista na parte final do art. 108 do Código Civil, sendo 

que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial. 

Art. 58. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 59. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 60. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Guabiruba/SC, 20 de maio de 2021. 

VALMIR ZIRKE 

Prefeito Municipal 
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Guarujá do Sul 

Decreto n°. 138/2021 

Regulamenta o Sistema de Contratação Direta prevista no Capítulo VII, Sessão I 

a III da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o artigo 63, inciso VII, da Lei Orgânica 

Municipal e tendo em vista o disposto no Capítulo VII, Sessão I a III da Lei Federal 

nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 

DECRETA: 

Art. 1° Este Decreto estabelece normas, critérios e limites para utilização do 

Processo de Contratação Direta que compreendem os casos de Inexigibilidade e 

Dispensa de Licitações, prevista no Art. 72 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133 

de 1 de abril de 2021. 

Art. 2º É Dispensada de Licitação, conforme previsto no art. 75, da Lei n.º 

13.144/2021: 

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; 

III - Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes; 

IV - Para contratação que tenha por objeto: 

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 

manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 

forem manifestamente vantajosas para a Administração; 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de 

obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
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d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 

científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a 

contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 

g) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública; 

h) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível; 

i) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; V - Para contratação com vistas 

ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da 

referida Lei; 

VI - Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

VII - Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 

Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

VIII - Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento; 

IX - Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 
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X - Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da 

direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos 

durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles 

definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; 

XI - Para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de 

critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização; 

XII - Para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

XIII- Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 

estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XIV - Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. 

Art. 4° É Inexigível a Licitação conforme previsto no art. 74 da Lei n.º 13144/2021: 

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

II - Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
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divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

Art. 5º - O Processo de Licitação que compreende os casos de inexigibilidade e de 

dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida abaixo; 

a. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os 

valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de 

dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial 

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

b. Nas contratações direta por dispensa de licitação para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

b.1 - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

b.2 - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

b.3 - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de contratação; 
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b.4 - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das 

notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de 

divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela 

Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia. 

§ 1º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for 

possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida acima deste artigo, o 

contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade 

com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, 

por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no 

período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou 

por outro meio idôneo. 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, conforme letra 

b.3, deverá ser observado: 

I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do 

objeto a ser licitado; 

II - Obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 

a) descrição do objeto, valor unitário e total; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ do proponente; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 

§ 3º - Registro, nos autos do processo da contratação correspondente, a relação de 

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à 

solicitação. Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em 

orçamento fora do prazo estipulado no Art. 5º, desde que devidamente justificado 

nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços 

correspondente. 

§ 4º. O disposto neste artigo não se aplica para compras de até R$ 17.300,00 cuja 

aquisição será feita por procedimento interno de compra direta, instruído com os 

seguintes documentos: 

I - Descrição do objeto a ser contratado com quantitativos; 

II – Pesquisa de preços, conforme Art. 5 Letra b (b.1, b.2, b.3 e b.4); 

III - Justificativa da escolha dos fornecedores; 

II – Prazo e local de entrega e demais informações necessárias. 

IV. comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária: 

V - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com 

o compromisso a ser assumido; 

VII – autorização da autoridade competente. 
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a. Para compras de serviços deverá ser comprovada: Prova de regularidade para 

com a Fazenda FEDERAL e MUNICIPIO e Prova de regularidade relativa ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ). 

b. Para outras aquisições acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), exige: Prova de 

regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; Prova 

de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ) e 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

Art. 6. O processo de contratação direta, que compreende os casos de dispensa de 

licitação para obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos 

Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na 

seguinte ordem: 

a. composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

b. utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 

hora de acesso; 

c. contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

d. pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

§ 1º. parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

Art. 7º. A requisição para Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade do Art. 5 , 

deverão estar acompanhada das pesquisas de preços, e documento que conterá, 

no mínimo: 

I - Descrição do objeto a ser contratado com quantitativos; 

II - Identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da 

equipe de planejamento; 

III - Caracterização das fontes consultadas; 

IV - Série de preços coletados; 

V - Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta (Item 4 

Art. 5) 

VI – Justificativa da escolha do fornecedor para aquisição. 

VII – Prazo e local de entrega e demais informações necessárias. 

VIII. comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 
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qualificação mínima necessária; 

IX – autorização da autoridade competente. 

X - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com 

o compromisso a ser assumido; 

§ 1º. Para dispensa de licitação ou inexigibilidade do Art. 5., será exigido: Prova 

de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço ( FGTS ) e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho e outros documentos pertinentes ao objeto contratado. 

§ 2º 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. 

Art. 8. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses do § 4º do artigo 5º deste 

Decreto, tendo em vista o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a 

entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de 

contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de 

assessoramento jurídico. 

Art. 9. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 

incisos I e II do Artigo 2º, 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. 

§ 1º As contratações de que tratam os incisos I e II deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 2º. A publicação referida no § 1º deste artigo será obrigatória quando não for 

possível a obtenção de três orçamentos prévios à contratação, conforme Art. 5 

Letra b (b.1, b.2, b.3 e b.4);. 

§ 3º Nas contratações de que tratam os incisos I e II do Artigo 2, o extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

I. Enquanto não estiver disponível o Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), as contratações serão publicadas no Site Oficial do Município de Guarujá 

do Sul. 

§ 4º Não se aplica o disposto Inciso I e II deste artigo às contratações de até R$ 

8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores 

incluído o fornecimento de peças. 
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§ 5º Os limites da Dispensa de Licitação e Inexigibilidade previstas neste Decreto 

serão computados de forma não cumulativa para a Unidade Central – Prefeitura 

e para os Fundos Municipais de Saúde e Fundo Municipal de 

Assistência Social, porquanto estes são dotados de autonomia orçamentária e 

financeira. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 11. Fica revogado o Decreto n. 58/2019 e as demais disposições em contrário. 

GABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em 12 de 

agosto de 2021. 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, 

Prefeito Municipal 
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Guatambu 

Decreto n. 499/2021, de 15 de dezembro de 2021. 

Regulamenta o disposto no art. 20 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública federal83 nas categorias de 

qualidade comum e de luxo., e dá outras providencias. 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições legais de seu cargo, e considerando o disposto 

no artigo 20, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - Bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - Bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - Bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

 
83 Conforme original publicado no DOM/SC de 16/12/2021. 
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IV - Elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - Relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - Relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - For adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - Tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Art. 7º O Executivo Municipal poderá editar normas complementares para a 

execução do disposto neste Decreto. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 

Guatambu/SC, 15 de dezembro de 2021. 

LUIZ CLOVIS DAL PIVA 

Prefeito Municipal 
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Herval d’Oeste 

Decreto nº 4.520, de 04 de novembro de 2021  

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que 

estabelece o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo. 

O PREFEITO DE HERVAL D´OESTE - SC, no uso da atribuição que lhe confere a 

Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública federal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Parágrafo único. Este Decreto aplica-se às contratações realizadas por outros 

entes federativos com a utilização de recursos da públicos oriundos de 

transferências voluntárias. 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 
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quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Art. 6º Os setores de licitações e de contratos identificarão os bens de consumo de 

luxo constantes dos documentos de formalização de demandas antes da 

elaboração do plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do 

art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Herval d Oeste (SC), 04 de novembro de 2021. 

MAURO SÉRGIO MARTINI 

Prefeito 

Município de Herval d´Oeste – SC 
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Imbuia 

 

Decreto nº 52, de 30 de setembro de 2021 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir 

as demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias 

de qualidade comum e de luxo. 

O Prefeito do Município de Imbuia, Estado de Santa Catarina, usando da 

competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e o art. 20 da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

DECRETA: 

Seção I 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Seção II 

Definições 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de até dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 
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matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Seção III 

Classificação de bens 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de 

mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Seção IV 

Vedação à aquisição de bens de luxo 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Seção V 

Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei Federal nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Seção VI 

Vigência 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2021 

DENY SCHEIDT 

Prefeito Municipal 

 

 

Decreto nº 33, de 4 de junho de 2021 

Regulamenta a função de Agente de Contratação e estabelece outras 

providências. 

O Prefeito do Município de Imbuia, Estado de Santa Catarina, usando da 

competência que lhe confere o art. 70, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e 

da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criada a função de Agente de Contratação, nos termos da Lei Federal 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 2º A licitação será conduzida pelo Agente de Contratação, pessoa designada 

por ato do Prefeito Municipal, entre servidores ocupantes de cargo de 

provimento efetivo, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar 

impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 

necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 

§ 1º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2 º O Agente de Contratação poderá solicitar apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais. 

§ 3º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja 

rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo 

determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar 

os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. 

§ 4º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 

certame será designado pregoeiro. 

Art. 3º O servidor designado para a função de Agente de Contratação deverá 

ainda atender os seguintes requisitos: 

I - ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuir formação 

compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por 

escola de governo criada e mantida pelo poder público; e 

II - não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da 

Administração nem ter com eles vínculo de parentesco, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista e civil. 

Art. 4º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e 
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contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 

licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

do domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, 

inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo 

quando envolvido financiamento de agência internacional; 

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, 

retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa em lei. 

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, 

devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 

no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria. 

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 

profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2021. 

DENY SCHEIDT 

Prefeito Municipal 
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Iomerê 

Decreto nº 2071, de 11 de novembro de 2021 

Regulamenta o enquadramento dos bens de consumo adquiridos no âmbito da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, nas categorias 

"comum" e "luxo". 

A PREFEITA DE IOMERÊ-SC, no uso das atribuições legais e 

Considerando a necessidade de regulamentação, no âmbito do Município de 

Iomerê, do § 1º do art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam estabelecidos critérios para o enquadramento dos bens de consumo 

nas categorias “comum” e “luxo” no âmbito da Administração Pública 

Municipal. 

Art. 2º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se 

I - Bem de consumo é todo material que atenda a um ou mais dos seguintes 

critérios: 

a) Durabilidade – no prazo de dois anos, perde ou reduz sua integridade, desde 

que em condições de uso normais; 

b) Fragilidade –que se quebra ou se deforma facilmente, sem condições de 

recuperação; 

c) Perecibilidade – que perde suas condições de uso devido a deterioração no 

decorrer do tempo; 

d) Incorporabilidade – que possui a finalidade de ser incorporado a outro bem; 

ou 

e) Transformabilidade – matéria-prima ou intermediária para produção de outro 

bem; 

II - Bem de consumo de categoria “comum” é todo bem de consumo que supre as 

necessidades das demandas do órgão ou da entidade adquirente, sem exageros; 

III - Bem de consumo de categoria “luxo” é todo bem de consumo que se revela 

superior, identificável por meio de características tais como ostentação, 

opulência, forte apelo estético ou requinte, extravasando a necessidade das 

demandas do órgão ou da entidade adquirente. 

Art. 3º. Na aquisição de bens de consumo, serão apresentadas as justificativas 

aptas a demonstrar a essencialidade do bem, sendo dever da Administração 

Pública Municipal adquirir bens que se enquadrem no disposto no art. 2º, II, deste 

Decreto. 

Art. 4º. Fica vedada a aquisição de bens enquadrados no disposto no art. 2º, III, 

deste Decreto, salvo se adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem 

de qualidade comum da mesma natureza. 

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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Iomerê (SC), 11 de novembro de 2021. 

LUCI PERETTI 

Prefeita de Iomerê - SC 

  



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

464 
 

 

Iraceminha 

Decreto municipal n.º 090/2021, de 30 de setembro de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos 

administrativos, no município de Iraceminha e dá outras providências.” 

JEAN CARLOS NYLAND, Prefeito Municipal de Iraceminha, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica 

Municipal de 05 de julho de 1990, e o que determina a Lei Federal nº 8.666/93 de 

acordo com a lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 

DECRETA: 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Art. 2º. Para fins do disposto no artigo anterior, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Art. 3º. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 
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bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Art. 5º. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de 

luxo, nos termos do disposto neste Decreto. 

Art. 6º. Os órgãos responsáveis pelo planejamento, identificarão os bens de 

consumo de luxo constantes dos documentos de formalização de demandas antes 

da elaboração do plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput 

do art. 12 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Administração Municipal poderá editar 

normas complementares para a execução no disposto neste Decreto. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Iraceminha/SC, 30 de setembro de 2021. 

JEAN CARLOS NYLAND 

Prefeito Municipal. 

 

Decreto nº 086/2021, de 15 de setembro de 2021. 

Regulamenta as contratações diretas advindas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de 

Iraceminha/SC e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA no uso das atribuições que lhes 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município, DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre as contratações diretas no tocante a nova lei de licitações e Contratos 

Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 
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e indireta municipal. 

Do Processo de Contratação Direta 

Art. 3º. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida na lei 

14.133; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

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. 

Art. 4º. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou 

erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão 

solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções 

legais cabíveis. 

Art. 5º. Em âmbito municipal, a elaboração do estudo técnico preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I- Contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art.75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independente da forma de contratação. 

II- Dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art.75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III- Contratação de remanescente nos termos dos § § 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV- Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

Art. 6º. Observados o contraditório e ampla defesa, todas as sansões previstas no 

art. 146 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pela autoridade 

competente da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 
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entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

Art. 7º. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

portal nacional de contratações públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

I- Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 

publicação no sítio oficial do município de Iraceminha/SC e no diários oficial dos 

municípios (DOM), sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no portal de 

licitações do tribunal de contas do Estado de SC, no que couber; 

II- Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada lei no PNCP se 

referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade 

dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no site oficial do 

município de Iraceminha/SC sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no 

portal de licitações do tribunal de contas do Estado de SC, no que couber. 

III- Não haverá prejuízo a realização de contratação direta ante a ausência das 

informações previstas nos § § 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, eis que o município adotara as funcionalidades atualmente disponibilizadas 

pelo Governo Federal, no que couber, nos termos deste Decreto e demais 

normativas afins. 

Art. 8º O departamento jurídico do município de Iraceminha poderá editar 

normas, regulamentos e demais normativos complementares ao disposto neste 

decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive 

modelos de artefatos necessários a contratação. 

Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

Iraceminha, (SC), 15 de setembro de 2021. 

JEAN CARLOS NYLAND 

Prefeito Municipal 
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Ipira 

Decreto nº 117/2021, de 24 de maio de 2021. 

Regulamenta a aplicação da Lei federal nº 14.133/2021 - lei de licitações e contratos 

administrativos – no âmbito do município de Ipira, designa servidor efetivo para 

desempenhar as funções de agente de contratação e nomeia equipe de apoio. 

O Prefeito do Município de Ipira, 

No uso de suas atribuições e em conformidade com o §3º do art. 8º e art. 191 da 

Lei Federal nº 14.133/2021, diante da necessidade de regulamentação da aplicação 

da Lei Federal nº 14.133/2021, que institui normas para licitações e contratos da 

administração pública 

DECRETA: 

Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal de Ipira-SC. 

Art. 2º - O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração 

direta do Poder Executivo municipal de Ipira-SC, autarquias, fundações, fundos 

especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 

município. 

Art. 3º - A partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, a Administração Pública do Município de Ipira-SC poderá optar por licitar 

ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as Leis nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e a opção 

escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada das leis 

supramencionadas. 

Art. 4º - A licitação será conduzida por agente de contratação, que será o servidor 

responsável para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso 

ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao 

bom andamento do certame até a homologação. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação 

poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 

(três) membros, a serem nomeados em Decreto específico, que responderão 

solidariamente por todos os atos 

praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual 

divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver 

sido tomada a decisão. 

§3º No exercício de suas atribuições, o agente de contratação, bem como a equipe 

de apoio e a comissão de contratação, poderão contar com o apoio dos órgãos de 
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assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto nesta Lei, hipótese na qual deverão suscitar a 

dúvida de forma clara e precisa, a fim de que a orientação seja repassada da forma 

mais objetiva possível. 

Art. 5º - Fica designada como agente de contratação, por prazo indeterminado, a 

servidora efetiva Cristiane Ferri, ocupante do cargo de agente de administração. 

Art. 6º - Ficam designados para compor a equipe de apoio, por prazo 

indeterminado, os servidores a seguir identificados: 

1. Camila Ganzala Dreher– membro; 

2. Marilene Janete da Silva Borges – membro; 

3. Elmirio Alexandre dos Santos – membro; 

4. Sandra Adriana Barbosa de Carvalho; suplente. 

Art. 7º - Ao Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, incumbe a 

condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o 

julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o 

primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhe ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar84 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

XII - rever os atos convocatórios antes de sua publicação, dando aos órgãos 

requisitantes, por 48 horas, vista do texto aprovado, para fins de emenda ou 

ratificação; 

XIII – propor a aplicação de sanções administrativas à licitante, por infrações 

cometidas no curso da licitação; 

 
84 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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XIV - decidir sobre os pedidos de inscrição no registro cadastral, bem como 

alterações ou cancelamentos. 

Art. 8º - Caberá ao Agente de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a 

que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de 

contratação direta, nos termos do art. 72 da citada Lei. 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Centro Administrativo Municipal de Ipira. 

MARCELO BALDISSERA 

Prefeito Municipal 
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Iporã do Oeste 

Decreto nº 111 de 21 de junho de 2021 

Regulamenta o sistema de contratação direta prevista no capítulo VII, sessão I a 

III da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 no Município de Iporã Do Oeste - SC. 

O PREFEITO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas 

gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

DECRETA: 

Art. 1º - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo 

Sistema de Contratação Direta, no âmbito da Administração Pública Municipal 

direta, autárquica e fundacional, fundos especiais e demais entidades 

controladas, direta ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto 

neste Decreto. 

Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 

DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

Seção I 

Do Processo de Contratação Direta 

Art. 3º - O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 

23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

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. 

Art. 4º - Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou 
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erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão 

solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções 

legais cabíveis. 

Seção II 

Da Inexigibilidade de Licitação 

Art. 5º - É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 

casos de: 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração 

deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de 

exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro 

documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência 

por marca específica. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, 

carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de 

representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, 
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afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de 

empresário com representação restrita a evento ou local específico. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de 

notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é 

vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos 

daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. 

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem 

ser observados os seguintes requisitos: 

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de 

adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de 

amortização dos investimentos; 

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que 

atendam ao objeto; 

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou 

locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela. 

Seção III 

Da Dispensa de Licitação 

Art. 6º - 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; 

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes; 

IV - para contratação que tenha por objeto: 

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 

manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 
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b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 

forem manifestamente vantajosas para a Administração; 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de 

obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 

científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a 

contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal 

e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização 

requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 

mediante autorização por ato do comandante da força militar; 

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças 

singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em 

que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor 

ou executante e ratificada pelo comandante da força militar; 

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta 

duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por 

motivo de movimentação operacional ou de adestramento; 

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 

ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por 

associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa 

renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, 

com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública; 

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível; 

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao 

rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V do caput do art. 

3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada 

de manutenção de sigilo sobre a investigação; 

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 

5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais 
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de contratação constantes da referida Lei; 

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante 

demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios; 

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou 

de grave perturbação da ordem; 

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 

Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 

ou normalizar o abastecimento; 

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da 

direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos 

durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles 

definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; 

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de 

critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização; 

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária 

apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
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inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. 

§ 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. 

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados 

para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por 

autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

§ 5º A dispensa prevista na alínea "c" do inciso IV do caput deste artigo, quando 

aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais 

instituídos em regulamentação específica. 

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a 

contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço 

público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma 

do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do 
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processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes 

públicos que deram causa à situação emergencial. 

§ 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. 

Art. 7 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Iporã do Oeste – SC, 21 de junho de 2021. 

Registre-se e publique-se 

ADÉLIO MARX 

Prefeito 
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Itá 

Decreto nº 103/2021 de 14 de maio de 2021 

Orienta e determina procedimentos de compras nas secretarias municipais, e dá 

outras providências. 

CLEMOR ANTONIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 69, 

inciso VII da Lei Orgânica Municipal, 

Ø Considerando o disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal 

que determina que as compras públicas sejam precedidas de processo licitatório, 

nos termos da Norma Geral; 

Ø Considerando-se que a Lei 8.666/93, vigendo temporariamente junto com Lei 

14.133/2021 e outras Normas pertinentes, como a Lei do Pregão, a das micros e 

pequenas empresas, dentre outras, normatizam e regulamentam a formalidade 

nas compras realizadas pelos municípios; 

Ø Considerando que a Norma Geral prevê como não exigível procedimento de 

licitação apenas nas situações excepcionais da inexigibilidade e da dispensa, 

entretanto obriga a formalização processual; 

Ø Considerando-se a excepcionalidade decorrente da pandemia provocada pelo 

Coronavírus que assola o país, mas que não libera compras sem procedimento, 

mesmo que simplificado, exclusivamente para a área da saúde e para combate a 

Covid; 

Ø Considerando-se que a Legislação Municipal sobre o sistema de adiantamento 

é restritiva (Lei nº 1.638/2003) e exige formalidades e prestação de contas; 

Ø Considerando-se que a orientação do setor jurídico da municipalidade desde o 

dia primeiro de janeiro de 2021 foi no sentido de que se cumprisse a lei de forma 

rigorosa ao se efetuar compras e pagamentos no município, proibida a “compra 

direta” sem a realização do competente processo; 

Ø Considerando-se que a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 80, prevê 

solidariedade entre o Prefeito Municipal, Secretários, Diretores e Assessores pelos 

atos praticados, ordenados ou assinados por estes; 

Ø Considerando-se, que o objetivo da administração que é proporcionar o bem 

comum, respeitando os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, e a 

responsabilidade de cada servidor, agente político ou não, frente aos atos por 

estes praticados, individualmente ou não. 

D E C R E T A: 

Art. 1°- Toda a compra efetuada pelo Poder Executivo do Município de Itá deverá 

ser requisitada formalmente, com assinatura do Secretário da pasta 

correspondente, com descrição do objeto, ao setor responsável. 

§ 1º Compras efetuadas sem a observação das exigências das leis vigentes e ao 

disposto neste Decreto, se realizadas diretamente pela secretaria, sem as 

formalidades legais, serão da inteira responsabilidade dos Secretários que as 
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determinaram ou autorizaram, inclusive o pagamento; 

§ 2º Eventuais compras realizadas e empenhadas até a presente data, em 

desacordo com o disposto neste Decreto, para a efetuação do pagamento, deverão 

ser acompanhadas de termo de responsabilidade e autorização, com justificativa, 

pelo Secretário da pasta que as realizou; 

§ 3º Todo processo licitatório, as dispensas e inexigibilidade, como condição de 

validade, nos termos da lei, deverão ser analisadas antes da publicação do edital 

e após a adjudicação do objeto, antes da homologação do resultado, pelo setor 

jurídico da municipalidade. 

Art. 2º- Fica expressamente proibida, a realização de compras, empenhos e 

pagamentos que desatendam este Decreto, respondendo integralmente o 

Secretário e/ou o Servidor autor do ato pela irregularidade. 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor com a data de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itá (SC), 14 Maio de 2021. 

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI 

Prefeito Municipal 
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Formosa do Sul 

Decreto municipal n.º 5464, de 18 de novembro de 2021. 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal de Formosa do Sul 

nas categorias de qualidade comum e de luxo, e dá outras providências. 

JORGE ANTONIO COMUNELLO Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado 

de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Artigo 71 da 

Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com o Artigo 20º da Lei Federal n° 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

DECRETA: 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 
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IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

VEDAÇÃO À AQUISIÇÃO DE BENS DE LUXO 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

BENS DE LUXO NA ELABORAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE 

CONTRATAÇÃO 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes do encaminhamento ao setor de 

licitações do município de Formosa do Sul - SC. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

NORMAS COMPLEMENTARES 

Art. 7º O Prefeito Municipal de Formosa do Sul, poderá editar normas 

complementares para a execução do disposto neste Decreto. 

VIGÊNCIA 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 27 de setembro de 2021. 

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, 18 de novembro de 2021. 

JORGE ANTONIO COMUNELLO - PREFEITO MUNICIPAL 
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Jaraguá do Sul 

 

Decreto nº 15.430/2021 

Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, que Dispõe Sobre 

Licitações e Contratos Administrativos, no Âmbito do Município de Jaraguá do 

Sul/SC, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, em Exercício, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município; e 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

que instituiu o novo Estatuto das Licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade a vacatio legis de 02 (dois) anos para efetiva 

obrigatoriedade da referida Lei e a necessidade de sua implementação gradativa 

no âmbito do Município de Jaraguá do Sul; 

CONSIDERANDO a ausência de regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, em âmbito nacional; 

CONSIDERANDO as orientações emanadas no Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina (TCE/SC) permitindo a utilização da nova Lei em âmbito 

municipal em aquisições que não tenham utilização de recursos federais; 

CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo a regulamentação 

da nova legislação em âmbito municipal; 

CONSIDERANDO, por fim, o Processo PMJS nº 0026916/2021; 

D E C R E T A : 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.1º Este Decreto regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal de Jaraguá do Sul. 

Art.2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da Administração Direta 

e Indireta Municipal. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei Federal nº 13.303, de 30 

de junho de 2016. 

Art.3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

Federal nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro). 
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CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art.4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes, 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar85 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os 

processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares (artigo 6º, L, parte 

final da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021), cabendo-lhe, no que couber, 

as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes. 

§2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação 

direta nos termos do artigo 72 da citada Lei, neste caso, quando for necessária sua 

atuação. 

§3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§5º O Agente de Contratação será auxiliado por Equipe de Apoio e responderá 

 
85 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§6º O Agente de Contratação poderá ser substituído por Comissão de 

Contratação que será formada por, no mínimo, 03 (três) membros, que 

responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido 

tomada a decisão. 

§7º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art.5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

Contratos de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III - a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de Contratos contará com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

sempre que entender necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á a questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de Contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de Contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art.6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão, do Ministério 

da Economia, ou outra que vier a substitui-la. 
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CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art.7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

ressalvado o disposto no artigo 8º. 

Art.8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII e VIII, do artigo 75, da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º, do artigo 90, da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 

V - nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público, ou ao Secretário Municipal da pasta 

com poderes delegados, a decisão sobre a dispensa do estudo técnico preliminar, 

bem como, para aquelas situações (inexigibilidade e de dispensa de licitação), a 

decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de referência, projeto básico 

ou projeto executivo. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art.9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento 

seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e 

os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as 

especificações dos respectivos objetos. 

§1º Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será 

adotado, nos termos do artigo 19, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, dentre outros, os Catálogos CATMAT <https://siasgnet-

consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/> e CATSER 

<https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/ferramenta-de-busca-catmat-

catser> do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do 

Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

§2º As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de abril 

de 2023, cabendo ao Administrador Público, ou ao Secretário Municipal da pasta 

com poderes delegados, justificar, por escrito, e anexar ao respectivo processo 
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licitatório a não utilização do catálogo eletrônico de padronização ou dos modelos 

de minutas de que trata o inciso IV, do caput, do artigo 19, da Lei Federal nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração Municipal, cabendo ao Administrador 

Público, ou ao Secretário Municipal da pasta com poderes delegados, a devida 

justificativa. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art.11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no §1º, do artigo 23, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, são autoaplicáveis, no que couber. 

Art.12. No processo licitatório e nas contratações diretas para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando 

este estiver disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública em execução ou 

concluídas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 03 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 
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VI - pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

Art.13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública em execução ou 

concluídas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 

V - pesquisa direta com, no mínimo, 03 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

VI - pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 

os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do caput, deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 

o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 

em sistema de custo definido no inciso I, do caput deste artigo, devendo a 

utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada 

baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do 

empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 

orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 

de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

Art.14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 

for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 13, o 

fornecedor escolhido para contratação deverá comprovar previamente a 

subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados 

em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 
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apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 

01 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 

idôneo. 

Art.15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de 03 (três) preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art.16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 

12, IV, e 13, V, a solicitação efetuada pela Administração Pública encaminhada 

por meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos 

documentos serem encartados aos autos. 

Art.17. Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público ou Secretário Municipal da 

pasta com poderes delegados, ou a agente público designado pelo Chefe do Poder 

Executivo para a realização de compras, a apuração do valor estimado com base 

no melhor preço aferido. 

§1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados será acompanhada da devida motivação. 

Art.18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação deve observar o contido no 

artigo 23, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações de 

prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á 

como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa 

nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia, 

ou outra que vier a substitui-la. 

Art.20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e na Portaria 

Interministerial nº 13.395, de 05 de junho de 2020, ou outras normativas que 

vierem a substituí-los. 

Art.21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º, do artigo 95, da 

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante 

quando comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único. O valor de que trata o §2º, do artigo 95, da Lei Federal nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data base o dia 

1º de abril. 

CAPÍTULO VII 
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DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art.22. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 06 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV, do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§1º Decorrido o prazo de 06 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

§2º Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 330.000.000,00 (Trezentos e trinta milhões de reais)86. 

§3º O valor de que trata o §2º, será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO 

Art.23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de 

serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital 

poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% (cinco por cento) 

da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja 

constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou 

egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo 

instrumento convocatório. 

Art.24. Nas licitações municipais não se preverá a margem de preferência referida 

no artigo 26, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art.25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I - realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual serão 

fixados os valores mínimos para arrematação; 

II - designação de um Agente de Contratação para atuar como Leiloeiro, o qual 

 
86 O art. 6º, inc. XXII define que obras de grande vulto seria aquelas cujo valor 
estimado superaria R$ 200.000.000,00. 
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contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no §5º, do artigo 4º, 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um Leiloeiro Oficial 

para conduzir o certame; 

III - elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros; 

IV - realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art.26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art.27. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º, do artigo 88, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao 

edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art.28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 
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reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar, ainda, a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município, com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II, da Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, bem como, 

no que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da 

Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, ou outros normativos 

que venham a substituí-los. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art.29. Como critério de desempate previsto no artigo 60, III, da Lei Federal nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, 

pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que 

comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de 

liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e 

mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, 

distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art.30. Na negociação de preços mais vantajosos para a Administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art.31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada 

presencialmente, nos termos do §5º, do artigo 17, da Lei Federal nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art.32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 
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experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art.33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV, do caput, do artigo 156, da Lei Federal nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, bem como nos incisos III e IV, do caput, do artigo 87, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, 

de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art.34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia, ou outra que vier a substitui-

la. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art.35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art.36. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art.37. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de Registro de Preços (IRP), concedendo o prazo mínimo de 08 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 
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participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da Intenção de Registro de Preços (IRP), o edital deverá ser 

ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado. 

Art.38. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art.39. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.40. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV, do caput, do artigo 156, da 

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV, do caput, será formalizado por despacho fundamentado. 

Art.41. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art.42. O credenciamento poderá ser utilizado quando a Administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§2º A Administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 
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§4º Quando a escolha do prestador for feita pela Administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

 

§5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art.43. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015, ou outro que vier a substituí-

lo. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art.44. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no artigo 87, da Lei Federal nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município 

será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018, da Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia, ou outra que 

vier a substitui-la. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput, deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art.45. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art.46. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 
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§1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art.47. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato; 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 

1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO XXIV 

DAS SANÇÕES 

Art.48. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no artigo 156, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo 

Secretário Municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da 
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respectiva entidade, quando se tratar de Autarquia ou Fundação. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art.49. A Secretaria Municipal da Transparência e Integridade Pública, ou outro 

órgão ou unidade que a substituir, regulamentará, por ato próprio, o disposto no 

artigo 169, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

Parágrafo único. Ficam convalidados os regulamentos existentes da Secretaria 

Municipal da Transparência e Integridade Pública. 

CAPÍTULO XXVI 

DO PROCESSO DE COMPRA DIRETA 

Art.50. Ficam dispensados de formalização de processo de compra direta 

(dispensa e inexigibilidade) as situações onde o instrumento de contrato não for 

obrigatório, nos termos do artigo 95, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXVII 

DO PARECER JURÍDICO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Art.51. Ficam dispensados de parecer jurídico e de parecer do Controle Interno 

as situações onde o instrumento de contrato não for obrigatório, nos termos do 

artigo 95, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como àquelas onde 

a minuta de edital e/ou de contrato estiver padronizado pelos respectivos órgãos. 

CAPÍTULO XXVIII 

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

LICITATÓRIA OU PROCEDIMENTOS AUXILIARES 

Art.52. É de responsabilidade do Administrador Público, ou do Secretário 

Municipal da pasta com poderes delegados, a análise das questões técnicas do 

Edital e do Contrato, bem como dos termos de referência, não cabendo ao órgão 

de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise de tais elementos. 

Parágrafo único. Sempre que o parecer do órgão de assessoramento jurídico e do 

órgão de Controle Interno necessitarem adentrar ao mérito de questões técnicas, 

deverão fazê-lo de forma fundamentada. 

CAPÍTULO XXIX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.53. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o artigo 174, da 
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Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021: 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP) se referir a aviso, autorização ou 

extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) e no site do Município, sem prejuízo de 

sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações 

do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP) se referir a inteiro teor de documento, 

edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua 

disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência do Município 

e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal 

de Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º, do 

artigo 174, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município 

adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, 

no que couber, nos termos deste Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 

transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do artigo 5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por 

adotar o modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração 

poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o 

Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da 

utilização de sistema próprio. 

Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II, acima, ocorrerá sem prejuízo da 

respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.54. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Art.55. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 

da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 
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reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores das contratadas direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Art.56. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que 

tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública. 

Art.57. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em Notas de Tabelião, salvo aqueles que se 

enquadrem na situação prevista na parte final do artigo 108, do Código Civil, 

sendo que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do 

público em sítio eletrônico oficial. 

Art.58. A Secretaria Municipal da Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto, e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art.59. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 
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Art.60. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 2021. 

ONÉSIMO JOSÉ SELL 

Prefeito em Exercício 
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Mafra 

Lei nº. 4.563 de 01º de novembro de 2021. 

Regulamenta a concessão de gratificações aos servidores efetivos do poder 

legislativo municipal de Mafra, revoga a lei n. 4331 de 04 de junho de 2018 e dá 

outras providências. 

O Prefeito do Município de Mafra, Emerson Maas, faz saber a todos os habitantes 

do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O Poder Legislativo concederá ao servidor efetivo que detenha a soma de 

atribuições, responsabilidades e encargos decorrente de atividade estranha à sua 

atribuição inicial, a ser exercida privativamente e em caráter transitório. 

Parágrafo único. A concessão de Função Gratificada ao servidor efetivo não 

poderá ser acumulada com o desempenho de cargo de provimento em comissão. 

Art. 2º Pelo exercício dos encargos extraordinários mencionados no artigo 

anterior, o servidor será remunerado através de gratificação, calculado sobre o 

vencimento básico do cargo, da seguinte forma: 

I - 50% (cinquenta por cento) de gratificação ao servidor designado pela operação 

do sistema de áudio e vídeo nas sessões ordinárias e extraordinárias no plenário 

da Câmara; 

II - 50% (cinquenta por cento) de gratificação ao servidor designado como Agente 

de Contratação; 

III - 50% (cinquenta por cento) de gratificação ao servidor designado como 

Pregoeiro; 

IV - 50% (cinquenta por cento) de gratificação ao servidor designado como 

Presidente da Comissão Provisória de Inventário e Controle de Bens 

Patrimoniais; 

V – 30 % (trinta por cento) de gratificação aos servidores designados como 

membros da equipe de apoio da Comissão Especial de Contratação; 

VI - 30 % (trinta por cento) de gratificação aos servidores designados como 

membros da Comissão Provisória de Inventário e Controle de Bens Patrimoniais; 

VII - 20% (vinte e por cento) de gratificação aos servidores designados como 

integrantes da Comissão Provisória de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar; 

VIII - 20% (vinte e por cento) de gratificação aos servidores designados como 

integrante da Comissão Provisória de Avaliação e Desempenho. 

Art. 3º A concessão da gratificação será designada pelo Presidente da Câmara 

Municipal através de Portaria, sendo que farão jus ao direito da gratificação 

apenas os membros titulares. 

Parágrafo único. O suplente que assumir a qualidade de titular fará jus à 

gratificação proporcional aos dias em que assumiu a titularidade da função. 

Art. 4º Não terá direito a percepção da gratificação, pelo prazo de seu 
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afastamento, o membro titular que estiver ausente por qualquer motivo, mesmo 

sendo esse período remunerado, como férias, licença-prêmio, licença para 

tratamento de saúde e outros, uma vez que o recebimento desta vantagem se 

vincula à sua efetiva participação na comissão a qual faz parte. 

Art. 5º Os servidores da Câmara Municipal de Mafra somente farão jus ao 

recebimento da gratificação mediante comprovação do efetivo exercício junto a 

Comissão da qual é membro ou da função para o qual foi nomeado. 

Parágrafo Único. Compete ao Presidente da Comissão informar, mensalmente, ao 

Presidente da Câmara de Vereadores, a participação efetiva dos respectivos 

servidores nas atividades e o cumprimento dos prazos definidos para a conclusão 

dos trabalhos relativos às comissões, com vistas à 

atribuição do valor da Gratificação a ser consignada em folha de pagamento 

mensal. 

Art. 6º Não faz jus a gratificação de função o servidor titular de Comissão a qual 

não está em atividade. 

Art. 7º Caso o servidor seja nomeado ou designado simultaneamente em mais de 

uma comissão ou função deverá optar, expressamente, sob qual atividade 

pretende perceber a Gratificação referida na presente Lei, ficando vedada a 

percepção cumulativa da gratificação pela participação em mais de uma comissão 

ou função. 

Art. 8º Os membros titulares e suplentes das Comissões desempenharão suas 

funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções. 

Art. 9º Os membros das Comissões, incluindo-se os suplentes, deverão ser 

servidores efetivos da Câmara de Mafra. 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 10. O servidor designado responsável pela operação do sistema de áudio e 

vídeo nas sessões ordinárias e extraordinárias no plenário da Câmara caberá a 

responsabilidade pela gravação e conservação dos áudios e vídeos, bem como da 

transmissão pela rede mundial de computadores das sessões ordinárias e 

extraordinárias realizadas dentro do plenário da Câmara, exceto quando a sessão 

for realizada fora da sede da Câmara. 

Art. 11. A Comissão Especial de Contratação executará a função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos 

auxiliares, nos termos da Lei 14.133/2021. 

Art. 12. O agente de contratação e o pregoeiro serão responsáveis por tomar 

decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 

licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento 

do certame até a homologação. 

Art. 13. A Comissão Provisória de Inventário e Controle de Bens Patrimoniais terá 

as seguintes atribuições: 

I - auxiliar a normatização de procedimentos e critérios para o levantamento, 
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avaliação, reavaliação, desfazimento e depreciação dos bens móveis e imóveis da 

Câmara, conforme legislação em vigor; 

II - programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes 

ao patrimônio, inclusive processos de desfazimento, tais como leilões, doações, 

transferências, entre outros, conforme a legislação em vigor; 

III - manter registro dos responsáveis pelos bens patrimoniais; 

IV - verificar anualmente a inservibilidade ou imprestabilidade dos bens para fins 

de baixa, devolução e/ou leilão; 

V - avaliar sucatas pertencentes ao acervo patrimonial da Câmara e, quando for 

o caso, solicitar pareceres técnicos de empresas ou pessoas físicas capacitadas 

para este fim; 

VI - viabilizar a avaliação ou reavaliação dos bens móveis e imóveis para fins 

contábeis; 

VII - realizar o inventário anual dos bens patrimoniais o qual deverá ser 

apresentado até o dia 31 de dezembro de cada exercício; 

Art. 14. O Relatório de Inventário deve conter as seguintes informações, entre 

outras julgadas necessárias pelos membros da comissão: 

I- quantidade de bens inventariados na unidade e valor total dos bens; 

II- descrição, número de inventário, estado de conservação e valor de cada bem 

constante do inventário; 

III - descrição, número de inventário, estado de conservação e valor de cada bem 

constante do inventário que não foi localizado, e a justificativa para a não 

formalização da baixa, e 

IV - bens encontrados e não inventariados e a justificativa para a não 

inventariação. 

Art. 15. O Inventário Anual tem por objetivo detectar todas as anomalias 

constantes no patrimônio e fornecer subsídios para: 

I - verificação da exatidão dos registros de controle patrimonial, mediante a 

realização de levantamentos físicos; 

II - avaliação e controle gerencial dos bens permanentes; 

III - encaminhamento de informações aos Órgão de Controle Interno; 

IV - confirmar as responsabilidades pela guarda dos bens patrimoniais móveis. 

§ 1° Após o levantamento, a Comissão encaminhará para o presidente da Câmara 

um relatório com o resultado apurado, o qual será formalmente validado no 

prazo de 15 dias corridos com a aceitação ou contestação do respectivo. 

§ 2° A ausência de aceitação ou contestação do Relatório encaminhado pela 

Comissão dentro do prazo de 15 dias implicará em aceitação tácita pelo 

Presidente. 

§ 3° Havendo desaparecimento de bens o Presidente da Câmara deverá instaurar 

procedimento administrativo no prazo de 15 dias contados da apresentação do 

relatório para apuração de eventuais responsabilidades. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

504 
 

Art. 16. A Comissão Provisória de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, bem como da Comissão Provisória de Avaliação e Desempenho 

deverão seguir as disposições previstas no Estatuto do Servidor Municipal, bem 

como velar pelo cumprimento do contido na Resolução Nº 06, de 04 de abril de 

2007 e demais legislações pertinentes. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. As despesas decorrentes das gratificações previstas nesta lei ocorrerão 

por conta do orçamento vigente. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 4331, de 4 de junho de 

2018. 

Mafra/SC, 01º de novembro de 2021. 

EMERSON MAAS 

Prefeito Municipal 
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Massaranduba 

Decreto nº 4462, de 11 maio de 2021 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e 

Contratos Administrativos, no Município de Massaranduba/SC e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

e indireta municipal. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe à condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
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competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar87 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os 

processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares (art.6º, L, parte 

final da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), cabendo-lhe, no que couber, as 

atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes. 

§2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação 

direta nos termos do art. 72 da citada Lei, neste caso, quando for necessária sua 

atuação. 

§3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação serão auxiliados por 

Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores 

efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros 

órgãos ou entidades. 

§6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

 
87 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre 

que entender necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa 

nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, 

ou outra que vier a substitui-la. 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 

V – Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo 

técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de 

dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo. 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento 

seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e 
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os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as 

especificações dos respectivos objetos. 

§1º. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será 

adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os 

Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

§2º. As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de abril 

de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por escrito e anexar ao 

respectivo processo licitatório, a não utilização do catálogo eletrônico de 

padronização ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput do 

artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador 

Público a devida justificativa. 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando 

este estiver disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 
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formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores 

e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de 

antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

Art.13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 

os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 

o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 

em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a 

utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada 

baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do 

empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 

orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

510 
 

de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

Art.14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 

for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 13, o 

fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a 

subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados 

em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 

apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 

1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 

idôneo. 

Art.15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art.16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 

12, IV e 13, V, a solicitação efetuada pela administração pública encaminhada por 

meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos documentos 

serem encartados aos autos. 

Art.17. Caberá ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público, ou a agente público 

designado pelo Chefe do Poder Executivo para a realização de compras, a 

apuração do valor estimado com base no melhor preço aferido. 

§1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art.18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contigo no 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações de 

prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á 

como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa 

nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

ou outra que vier a substitui-la. 

Art.20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria 

Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020 ou outras normativas que vierem a 

substituí-los. 

Art.21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando 
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comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único - O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021 será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data base o dia 1º de 

abril. 

Art. 22. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo 

licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, 

adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua 

implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 

8.420, de 18 de março de 2015. 

§1º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de 

obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa. 

§2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

§3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

Art.23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de 

serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital 

poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra 

responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres 

vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, 

permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

Art.24. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art.25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual 

serão fixados os valores mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste 

regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 
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descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

Art.26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

Art.27. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

Art.28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Muni 

suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, 

devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do 

Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos que 

venham a substituí-los. 
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Art.29. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

Art.30. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

Art.31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art.32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico- 

profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de 

que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência 

prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por 

exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto 

compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação 

ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações. 

Art.33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 bem como nos incisos III e IV do caput do art.87 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou 

de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

Art.34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substitui-

la. 

Art.35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 
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preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art.36. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na 

elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor 

direito subjetivo à contratação. 

Art.37. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art.38. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art.39. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, salvo no caso de prorrogação. 

Art.40. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV- sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 
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Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art.41. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

Art.42. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender 

formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver 

inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de 

qualquer uma das empresas credenciadas. 

§1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

Art.43. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-

lo. 

Art.44. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, 

pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substitui-la. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 
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Art.45. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por 

meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, 

inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

Art.46. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

Art.47. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 
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contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

Art.48. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário 

municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade máxima da 

respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

Art.49. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

Parágrafo único - Ficam convalidados os regulamentos existentes da 

Controladoria do Município, tão somente quanto a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Art.50. É de responsabilidade do Administrador Público o a análise das questões 

técnicas do Edital e do Contrato, bem como dos termos de referência, não cabendo 

ao órgão de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise de tais 

elementos. 

Art.51. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021: 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 

publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, sem prejuízo 

de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de 

contratações do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP 

se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade 

dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da 

Transparência do Município e no Diário Oficial do Município, sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal 

de Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 

174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as 
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funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 

couber, nos termos deste Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 

transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 

modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 

desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou 

demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 

§1º. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 

divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021. 

§2º. O Município disponibilizará 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, enquanto não adotar o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma do contido no art. 176 da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, pelo prazo de até de 15 (quinze) anos, contado da data de 

publicação desta Lei. 

§3º. Qualquer eliminação de qualquer documento referente licitação deverá 

proceder-se de consulta junto ao TCE.SC e processo administrativo interno, 

efetuando-se obrigatoriamente cópia de segurança digital e armazenada em 

nuvem, do que for eliminado. 

Art.52 Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Art.53 É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 

da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
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V - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Art.54 A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que 

tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública. 

Art.55. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se 

enquadrem na situação prevista na parte final do art. 108 do Código Civil, sendo 

que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial. 

Art.56. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Controle Interno, 

ambos com autorização expressa e formal do Chefe do Executivo, poderão editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art.57. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art.58. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Massaranduba-SC, 11 de maio de 2021. 

ARMINDO SESAR TASSI 

Prefeito Municipal 
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Navegantes 

Decreto n 144, de 02 de julho de 2021 

Aprova Instrução Normativa SGC nº 001/2021, que dispõe sobre os 

procedimentos gerais para compras, convênios, licitações e contratos da 

administração direta e indireta do município de Navegantes. 

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal em seu art. 60, item III, 

DECRETA 

Art. 1º Fica aprovado a Instrução Normativa nº 001/2021, do Município de 

Navegantes que dispõe sobre os procedimentos gerais para compras, convênios, 

licitações e contratos da Administração Direta e Indireta do Município de 

Navegantes. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o 

decreto 20/2020 e a Instrução Normativa SGC nº 001/2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Prefeitura de Navegantes, 02 de julho de 2021. 

Libardoni Lauro Claudino Fronza. 

PREFEITO MUNICIPAL DE NAVEGANTES 

Ditmar Alfonso Zimath 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 001/2021 

Secretaria de Administração e Logística, responsável por conduzir os processos 

licitatórios e a gestão dos contratos oriundos dos certames licitatórios e a 

Secretaria de Gestão e Controle a qual cabe, instituir normas disciplinando os 

procedimentos gerais para compras, licitações e contratos da Administração 

Direta e Indireta do Município de Navegantes: 

Considerando, que as ações dos agentes públicos devem obedecer aos princípios 

da moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência 

Considerando, que a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 estabelece 

procedimentos para o processo de compras e contratação de obras e serviços; 

Considerando que para a implementação plena da Lei nº 14.133/2021 é necessário 

a qualificação do quadro de servidores envolvidos e adequação de fluxos e 

procedimentos; 

Considerando, que a economicidade, o planejamento e a coordenação são 

princípios norteadores dos atos da Administração Pública; 

Considerando, que a compra de bens e a contração de obras e serviços devem 

preservar as metas e os projetos traçados no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; 
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Considerando, que a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal) impõe planejamento nas ações dos agentes 

públicos; e 

Considerando, a necessidade de padronização e normatização do sistema de 

compras e contratação de obras e serviços no âmbito da Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo. 

RESOLVEM: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º As compras e serviços e convênios a serem realizadas pelo Município de 

Navegantes obedecerão a presente Instrução Normativa. 

Art. 2º Cada órgão da Administração Pública deverá planejar, com antecipação, 

suas compras, serviços e convênios para o ano vigente, conforme normas 

estabelecidas nesta instrução Normativa. 

Capítulo II 

DO CONVÊNIO E DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Art. 3º Os órgãos da administração pública, exceto a autarquia, deverão 

encaminhar o Convênio ou Termo de Referência – TdR dos materiais, serviços ou 

obras previamente para a Secretaria de 

Administração e Logística a fim de que seja procedida sua avaliação inicial e a 

pertinência da aquisição por meio eletrônico, no formato “word”, através do 

endereço: licitacao@navegantes.sc.gov.br 

§ 1º Os Convênios deverão seguir as diretrizes da Instrução Normativa SGC nº 

001/2017, necessitando, para sua autuação junto à Administração, ser enviado 

para a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços (Compras) a minuta do 

convênio e demais documentos a ele correlatos. 

§ 2º O TdR deve conter elementos técnicos necessários à identificação do objeto, 

observar as normas técnicas de cada área específica, além de ser elaborado ou por 

pessoal técnico ou por equipe multidisciplinar que tenha condições de definir 

com exatidão o objeto e demais cláusulas específicas inerentes ao objeto licitado. 

No Termo de Referência devem constar as normas contratuais relativas à 

aquisição e/ou contratação proposta como: critérios de definição de valor, prazo, 

condição de entrega dos produtos e serviços, entre outros aspectos relevantes e 

necessários a adequada caracterização da aquisição pretendida. O TdR deve 

conter justificativa plausível para a aquisição proposta. 

§ 3º A Secretaria de Administração e Logística, constituirá comissão de análise 

dos Termos de Referência, composta por representantes da própria secretaria. 

§ 4º Por ocasião da análise do Termo de Referência o órgão interessado será 

convidado a efetuar a apresentação de sua demanda a fim de facilitar a 

compreensão do conteúdo do mesmo. 

§ 5º A comissão fará a devolutiva à pasta demandante, de forma eletrônica, com 
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os ajustes e/ou recomendações para adequação do Termo de Referência, 

registrando as decisões em sistema de acompanhamento de processos. 

Capítulo III 

DA ABERTURA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

Art. 4º Todas as aquisições e convênios a serem realizadas pelo Poder Executivo 

do Município de Navegantes, com exceção do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos de Navegantes, deverão ser centralizadas na Diretoria de 

Gestão de Bens Materiais e Serviços (Compras), da Secretaria de Administração e 

Logística do Município, e deverão ser precedidas de solicitação formal, através 

do documento “SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS”, para aquisições. 

E “SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO”, para os convênios, que poderá ser 

preenchido conforme modelo (Anexo I desta instrução) ou realizada diretamente 

no sistema informatizado de compras do Município e posteriormente impressa, 

conforme determinação da Secretaria Municipal de Administração e Logística, 

acompanhado, no caso de aquisições, da documentação descrita no Art. 5º desta 

instrução normativa. 

Art. 5º A unidade solicitante deverá enviar requerimento para abertura do 

processo administrativo de aquisição, por meio do formulário “Solicitação de 

compras e serviços”, o qual deverá ser assinado pelo gestor da pasta demandante, 

ou por pessoa formalmente designada por ele, e ser dirigida para a Diretoria de 

Bens Materiais e Serviços. 

Parágrafo único. A Solicitação de Compras e Serviços prevista no caput, deverá 

estar acompanhada dos seguintes documentos: 

I. Termo de Referência (o qual foi revisado previamente pela comissão de análise) 

devidamente assinado pelo técnico e/ou equipe que o elaborou, bem como pelo 

gestor da 

pasta (ordenador da despesa) que o aprovou, contendo Justificativa plausível, na 

qual deve ser detalhada a necessidade da aquisição pretendida, bem como os 

impactos de sua aquisição no serviço a ser oferecido ao cidadão e/ou a melhoria 

da eficiência da gestão, bem como a justificativa sobre o critério/método utilizado 

para a constituição do preço apresentado no Termo de Referência(modelo de 

estrutura em anexo); 

II. Pesquisa de Mercado com no mínimo 03 (três) cotações. As pesquisas de 

mercado deverão ser elaboradas observado o previsto no Art. 6º desta Instrução 

Normativa; 

III. Indicação do Servidor que será designado Fiscal do Contrato, a partir da 

conclusão do certame e minuta da Ata/contrato (ver instrução específica); 

IV. outros documentos necessários, de acordo com cada modalidade de licitação 

e tipo de contratação. 

Art. 6º Para a elaboração da pesquisa de mercado, será observado o Prejulgado nº 

2.207 do TCE/SC, bem como a IN 73/2020 do Tribunal de Contas da União, 
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adotados de forma combinada ou não: 

I. painel de preços com cotações para aquisições ou contratações firmadas no 

período de até um ano antes da data de divulgação do instrumento convocatório; 

a consulta efetuada deve ser impressa de modo a identificar a página, data e 

horário da consulta, devendo estar assinada pelo servidor responsável pela 

pesquisa com nome legível e matrícula; 

II. aquisições e contratações similares de outros entes públicos, feitos no período 

de até um ano anterior da data de divulgação do instrumento convocatório; essa 

comprovação se dará mediante a impressão do contrato firmado, indicando o 

endereço da página de consulta, com data e hora, o qual deve ser assinado pelo 

servidor com o nome legível e matrícula; a consulta não poderá abarcar mesma 

empresa já constante no processo; 

III. dados de pesquisa publicada em mídia ou endereços eletrônicos 

especializados, desde que atualizados no momento da pesquisa, considerando 

um intervalo de até seis meses de antecedência da divulgação do instrumento 

convocatório. Deve-se registrar a data e hora de acesso à base de pesquisa, com a 

respectiva identificação e assinatura do servidor que a efetuou; a comprovação se 

dará mediante a impressão de página da internet, com assinatura, nome legível e 

matrícula do servidor; 

IV. pesquisa direta com 03 (três) fornecedores, desde que seja apresentada 

justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os 

orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do 

edital; 

V. pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas. 

Parágrafo único – Caso a opção seja pelo descrito no item IV, devem ser 

observados os seguintes aspectos para que a proposta de orçamento seja válida: 

I. proposta formal que contenha, no mínimo: identificação do proponente com 

número de CPF ou CNPJ, endereço, telefone, e-mail, descrição do objeto, valor 

unitário e total, data da emissão, assinatura eletrônica ou manuscrita e a 

identificação do emissor; 

a) caso o orçamento seja enviado por meio eletrônico o mesmo deve estar 

devidamente rubricado em todas as páginas e assinado; e 

b) em sendo o valor da aquisição menor que R$ 50 mil reais o orçamento pode ser 

encaminhado no próprio corpo do e-mail, desde que com o detalhamento contido 

na alínea “a” deste parágrafo. 

II. registro nos autos da relação todos os fornecedores que foram consultados 

incluindo os que 

não enviaram a resposta; 

III. no caso de consulta estritamente a 3 (três) fornecedores, apresentar 

justificativa para a escolha dos mesmos. 

Art. 7º. Os orçamentos descritos no inciso III, do parágrafo único, do art. 6º desta 
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instrução serão analisados pela Secretaria de Administração, que os validará ou 

não, levando-se em consideração os seguintes aspectos: 

I. identificação do setor e da pessoa responsável pela cotação; 

II. demonstração das fontes consultadas, detalhando data e valor unitário do 

produto ou serviço; 

III. demonstração da série de preços coletada; 

IV. apresentação do cálculo matemático utilizado que define o valor estimado; e 

V. justificativa para a metodologia utilizada, em especial sobre os valores 

desconsiderados, sejam eles inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente 

elevados. 

Art. 8º Constatando-se a inconformidade nas cotações, serão solicitadas as 

devidas correções ou a substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de descartar a pesquisa de mercado. 

Art. 9º A decisão sobre a modalidade a ser empregada no certame será da 

Secretaria de Administração e Logística do Município, mediante indicação da 

Diretoria de Bens Materiais e Serviços. 

Art. 10. Após, a Diretoria de Bens Materiais e Serviços irá finalizar e revisar o 

processo administrativo preliminar, enviando para assinatura e aprovação por 

parte do Secretário de Administração e Prefeito Municipal, encaminhando 

posteriormente à Procuradoria Jurídica a fim de a mesma emita o respectivo 

parecer jurídico opinativo. 

Art. 11. Emitido o parecer pela Procuradoria, a Diretoria de Bens Materiais e 

Serviços analisará o parecer e efetuará as diligências, quando pertinente, junto a 

pasta envolvida para eventuais ajustes. 

Capítulo IV 

DO PROCESSO DE COMPRAS 

Art. 12. Estando o processo administrativo aprovado, inicia-se o processo pré-

licitatório, o qual consiste no envio do processo ao TCE, com vista ao recebimento 

da chave autorizativa para a publicação do edital. 

Art. 13. Obtida a chave autorizativa, o edital é publicado, seguindo os trâmites 

em função da modalidade definida pela Diretoria de Bens Materiais e Serviços. 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

Art. 14. Respeitados os procedimentos descritos nos Art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, 

e os procedimentos e documentos descritos nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º desta 

instrução normativa, a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de 

serviços ou fornecimento de bens para o Município de Navegantes, quando for 

dispensável ou inexigível a licitação, deverá respeitar os seguintes 

procedimentos: 

I. apresentar o Termo de Referência para análise e aprovação prévia, conforme 

artigo 3º desta instrução; 

II. preencher a solicitação de compras, conforme art. 4º desta instrução, 
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observando os códigos da despesa de cada órgão de acordo com o orçamento 

vigente e orientações da Diretoria de Contabilidade; 

III. solicitar junto à possíveis fornecedores, na forma do inciso I, Parágrafo Único, 

do artigo 6º, as devidas pesquisas de mercado (no mínimo três) dos produtos ou 

serviços a serem adquiridos ou contratados observando junto ao mesmo se este 

possui nota fiscal de venda ou de serviço conforme o caso; 

IV. justificar a necessidade do serviço ou material, apontando o motivo que torna 

sem necessidade a realização da licitação, conforme preceituam os artigos 24 e 25 

da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, apontando o enquadramento em um dos 

incisos dos referidos artigos; 

V. informar a pessoa jurídica que será contratada; 

VI. determinar o período da contratação; 

VII. solicitar a seguinte documentação à empresa: 

a) identificação do responsável pela assinatura do contrato (proprietário da 

empresa, diretor, gerente ou qualquer outra pessoa por ele designada com 

instrumento de procuração, se for o caso); 

b) cópia dos documentos pessoais de um dos sócios da pretensa contratada, a fim 

de atestar quem representará a sociedade; 

c) cópia do comprovante de residência; 

d) cópia do contrato ou estatuto social da empresa ou organização, ou declaração 

do representante legal da pretensa contratada de que não houve qualquer 

alteração do Contrato Social desde então ou, se for o caso juntar a última alteração 

contratual consolidada, devidamente autenticada e/ou reconhecida pela Junta 

Comercial, acompanhada da certidão simplificada atualizada 

e) Certidão/contrato/comprovação de exclusividade, quando for o caso; 

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa junto a esta municipalidade; 

g) Certidão Negativa de Débitos Municipais junto ao município onde a sede 

encontra-se instalada; 

h) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; 

i) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

j) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

k) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

m) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial (e-proc e 

SAJ); 

n) autorização exarada pela autoridade competente, Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para a realização contratual assinada devidamente, 

VIII. nos casos de locação de imóvel, providenciar os seguintes documentos: 

a) Matrícula atualizada do imóvel e Certidão de ônus junto ao Registro de 
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Imóveis 

competente, nos casos de locação de imóveis; 

b) Certidão de casamento para comprovar seu estado civil, e todas as certidões de 

cada um dos cônjuges, caso confirmado seu estado civil; 

c) Declaração que o locador não possui nenhum grau de parentesco consanguíneo 

ou afim, (em linha reta ou colateral até o 3º grau) ou por afinidade (em linha reta 

até o 3º grau ou em linha colateral até o 2º grau com Prefeito, Vice-prefeito, 

Secretários, Vereadores) - Art. 76 da lei orgânica Municipal e art. 9º, inciso III da 

Lei de Licitações e demais declarações que abrange a Lei Municipal 3.365 de 14 

de janeiro de 2019; 

d) Proposta de locação devidamente assinada pelo locador, com anuência do 

cônjuge, se for o caso; 

e) Três (03) avaliações mercadológicas; 

f) Alvará de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros; 

g) Laudo de Vistoria devendo ser descrito pormenorizado, contendo as 

descrições físicas do imóvel, bem como o estado de conservação da pintura, pisos, 

azulejos e rodapés, aberturas (portas e janelas), instalações elétricas, parte 

hidráulica, que devem ser verificadas com o imóvel nas condições descritas no 

termo de referência/justificativa, sendo comprovado através de fotografias. 

h) Deverão ser observados os parâmetros estabelecidos pelas Normas Técnicas 

de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, dentre 

elas a NBR 9050 (edição atual), que fixa padrões e critérios que visam propiciar 

às pessoas com deficiência, condições adequadas e seguras de acessibilidade 

autônoma a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos, devendo ser 

juntado ao processo laudo de vistoria de profissional técnico do município, 

indicando a adequação do imóvel às normas, inclusive, as normas técnicas 

vigentes atinentes à acessibilidade, sob pena de impossibilidade da contratação 

com esta Administração Pública. 

i) Outros documentos não elencados na presente instrução, porém atinentes à 

contratação pretendida. 

IX. encaminhar as solicitações, juntamente com a documentação disposta nos 

incisos anteriores e outros documentos que o solicitante julgar pertinentes, 

devidamente preenchidas e assinadas pelo Secretário da Pasta ou 

Superintendente, conforme o caso, à Secretaria de Administração e Logística para 

análise e instrução dos processos; 

X. analisados e instruídos os processos, a Secretaria de Administração submeterá 

os processos ao Prefeito Municipal para aprovação/autorização; 

XI. após a autorização do Prefeito Municipal, a Diretoria de Gestão de Bens 

Materiais e Serviços, da Secretaria de Administração registrará o processo no 

sistema informatizado, confeccionando a minuta do contrato; 

XII. a disponibilidade orçamentária deverá ser definida através da indicação da 
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dotação orçamentária e da fonte de recurso para a sua aquisição, que será 

realizada através do Departamento de Contabilidade mediante Parecer; 

XIII. após devidamente instruído o processo, numerado, com documentos 

autuados e rubricados, a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços 

submeterá o processo à Procuradoria Geral do Município para a emissão de 

parecer opinativo; 

XIV. o processo, juntamente com o parecer da Procuradoria Geral do Município, 

será devolvido à Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços, que 

formalizará o processo, procedendo às 

adequações quando mencionadas no parecer; 

XV. após finalizado o processo administrativo, será aberto processo de compras 

e enviado ao TCE para obtenção de chave para publicação do processo; 

XVI. após a publicação do processo, deverá ser redigido o contrato, o qual será 

impresso, assinado entre as partes e solicitado ao TCE a chave autorizando a sua 

publicação; 

XVII. publicado o contrato, proceder-se-á a emissão da autorização de 

fornecimento – AF e geração do empenho da despesa; 

XVIII. a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços emitirá 03 vias de AF, 

as quais serão encaminhadas à Diretoria de Contabilidade para apreciação e 

impressão do empenho; 

XIX. após apreciação pela Diretoria de Contabilidade, duas vias da AF serão 

devolvidas à Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços para 

encaminhamento à pasta solicitante, que após recebimento, remeterá ao 

fornecedor autorizando-o a entregar o produto, prestar o serviço ou executar a 

obra, conforme o caso; 

XX. nenhuma aquisição de bens, mercadorias ou serviços será autorizada sem a 

emissão prévia de empenho e autorização de fornecimento, cujo termo será 

indispensável para a emissão do documento fiscal correspondente, pelo 

fornecedor do bem, mercadoria ou serviço; 

XXI. o fornecedor, mediante posse da AF, ficará autorizado à entrega da 

mercadoria e/ou execução do serviço, que sob orientação da pasta, emitirá Nota 

Fiscal, sem rasuras em nome da Prefeitura, Fundo, Fundação ou Autarquia 

conforme o caso, informando na nota fiscal o número do empenho ou da AF que 

a originou e entregá-la, ao recebedor da mercadoria e/ou serviço; 

XXII. tratando-se de contratação de serviços e realização de eventos, deverá o 

fornecedor anexar à Nota Fiscal, as certidões negativas de débitos relativos a 

contribuições Previdenciárias junto ao INSS, certidão negativa débitos de 

trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS e relatório pormenorizado 

indicando quantitativos de serviços e materiais, locais de sua execução, nome, 

CPF e função/cargo dos colaboradores que executaram os serviços, horas de 

execução, registros fotográficos (com recursos automatizados para adicionar 
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marca d’água com data, horário e localização com tecnologia GPS) se for o caso, 

e outras informações necessárias à perfeita caracterização dos serviços prestados 

e materiais adquiridos/fornecidos; 

XXIII. o fiscal do contrato deverá atestar o recebimento do material/serviço, 

através do preenchimento de todas as informações solicitadas em carimbo 

específico (modelo anexo VI) e anexará relatório de acompanhamento quando o 

contrato ser de serviço/obra. O gestor da pasta (Secretário, Superintendente, 

Procurador, Presidente ou pessoa formalmente designada para tal), atestará 

conjuntamente o documento fiscal; 

XXIV. a nota fiscal deverá ser encaminhada, acompanhada de check-list de 

documentos pertinentes, juntamente com a AF e demais documentos, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, à Secretaria de Administração, para que seja 

liquidada no sistema de compras, integrando com os sistemas de contabilidade e 

de patrimônio, se for o caso. 

XXV. a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços após a conferência dos 

documentos recebidos e seu lançamento no sistema irá remeter os documentos, 

juntamente com a “Nota de Liquidação” (documento emitido pelo sistema), para 

a Secretaria de Finanças do Município, que efetuará o registro das retenções, se 

for o caso, pagamento e arquivo 

§ 1º A documentação comprobatória de despesas relacionadas a bens locados pela 

administração, deverá conter: 

I. relatório do fiscal do contrato indicando que o imóvel está sendo utilizado 

conforme o previsto no contrato, devendo constar: número do contrato e termo 

aditivo, se for o caso, nome do proprietário, número do cadastro do imóvel, valor 

da locação, período a que se refere a locação, número da AF ou empenho, com o 

de acordo do gestor da pasta; 

II. anexar as negativas de débito municipal do locador e do imóvel locado. 

§ 2º Para fins de encerramentos mensais, as liquidações de despesas do mês de 

referência serão registradas no sistema informatizado de compras, licitações e 

contratos e encaminhadas à Secretaria de Finanças, até o dia 5 do mês 

subsequente. 

Art. 15. Respeitados os procedimentos descritos nos Art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, 

e os procedimentos e documentos descritos nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º desta instrução, 

a contratação de pessoa física para prestação de serviços ou fornecimento de bens 

para o Município de Navegantes, quando não precisar de licitação, observará os 

mesmos procedimentos descritos no artigo 14 desta instrução, exceto no que 

concerne aos documentos descritos no inciso VII, que deverão ser os seguintes: 

I. Identificação do responsável pela assinatura do contrato; 

II. Cópia da Carteira de identidade e CPF do responsável; 

III. Certidão atualizada de registro civil; 

IV. Cópia do Comprovante de residência; 
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V. Certidão Negativa de débitos municipais, ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa; 

VI. Matrícula atualizada do imóvel, nos casos de locação de imóveis; 

VII. Cópia da Carteira de motorista, quando for o caso, bem como outros 

documentos pertinentes não previstos nesta instrução. 

Art. 16. A Solicitação de Compras e Serviços deverá mencionar a intenção de 

valer-se da utilização de dispensa ou inexigibilidade de licitação no campo 

“Observações”. No entanto esta intenção será apreciada pela Diretoria de Gestão 

de Bens Materiais e Serviços, que decidirá pela modalidade adequada, não 

necessitando de adequação se a modalidade for divergente da indicada. Os 

documentos mencionados nos artigos 14 e 15 deverão acompanhar a Solicitação 

de Compras. 

§ 1º O envio de processo licitatório sem os devidos documentos ou outros que 

vierem a ser solicitados acarretará a devolução do mesmo para a Secretaria 

interessada para instrução do processo. 

§ 2º Caso haja qualquer informação tecnicamente imprescindível a ser adicionada 

para a elaboração do edital/contrato, esta deverá constar também na Solicitação 

de Compras ou em Comunicação Interna, caso haja necessidade. 

Art. 17. Os procedimentos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação poderão ser 

solicitados a qualquer tempo pela Secretaria de Gestão e Controle para análise. 

DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONVENIOS 

Art. 18. Para a abertura de procedimento licitatório, deverão ser observados os 

procedimentos descritos nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º desta Instrução Normativa. 

Art. 19. Os procedimentos licitatórios nas modalidades de Convite, Concurso, 

Leilão, Tomada de Preço, Concorrência Pública e Pregão deverão iniciar, a partir 

da solicitação de compras e serviços, observando o valor previsto ou a natureza, 

nos termos da Lei 8666/93 e Lei 10.520/02, para a aquisição do bem, mercadoria 

ou serviço, serão realizados através de processo administrativo 

devidamente autuado, rubricado (art. 38 da Lei nº 8666/93). 

Art. 20. A escolha da modalidade de licitação ficará a cargo da Diretoria de Gestão 

de Bens, Materiais e Serviços, observados os dispositivos constantes na Lei 

8.666/93. 

Art. 21. A Secretaria de Administração e Logística, por intermédio da Diretoria 

de Gestão de Bens, Materiais e Serviços, elaborará o edital, indicando 

obrigatoriamente os preceitos descritos no art. 40 da Lei 8.666/93. 

§1º O Critério de julgamento a ser definido no edital deve garantir a aquisição dos 

bens, mercadorias ou serviços de forma mais vantajosa ao Poder Público, de 

acordo com as características do objeto, nos termos da lei e, sempre que possível, 

seguindo as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – 

TCE/SC. 

§2º Para a instrução do processo, a Diretoria de Contabilidade deverá manifestar-
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se acerca da disponibilidade orçamentária para a realização do certame por meio 

de “Parecer Contábil”, salvo na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 7º, do 

Decreto Federal nº 7892/13. 

§3º A Secretaria de Administração e Logística, por intermédio da Diretoria de 

Gestão de Bens Materiais e Serviços, registrará o processo em sistema 

informatizado, realizando o bloqueio das dotações pertinentes, salvo na hipótese 

prevista no parágrafo 2º do artigo 7º, do Decreto Federal nº 7.892/13 e, após 

constituir o processo com a documentação pertinente, o submeterá à apreciação 

da Procuradoria Geral do Município, que se manifestará formalmente nos termos 

do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. 

§4º Após análise do Processo Licitatório a Procuradoria Geral do Município, 

emitirá parecer opinativo sobre a legalidade do processo e devolverá os autos 

para a Secretaria de Administração e Logística, para possíveis 

correções/alterações. 

§5º Após o processo estar finalizado, incluídos eventuais apontamentos da 

Procuradoria, será solicitada autorização do TCE para a publicação do edital 

(chave). 

Art. 22. Será realizado o processo licitatório no prazo definido no edital. 

Art. 23. Após homologados os procedimentos licitatórios e devidamente 

assinados e publicados os resultados da licitação, os contratos, se for o caso, o 

fornecimento dos bens, materiais e serviços, início de obras etc., que já foram 

objeto de licitação, deverá ser precedido de “solicitação de fornecimento”, que 

poderá ser preenchida conforme modelo (Anexo V desta instrução) ou realizada 

diretamente no sistema informatizado de compras do Município e 

posteriormente impressa, conforme determinação da Secretaria Municipal de 

Administração e Logística, devidamente preenchida, datada e assinada pelo 

solicitante. 

Parágrafo único. No campo “Objeto/finalidade” da Solicitação de Fornecimento, 

deverá ser apresentada descrição sucinta do objeto a ser adquirido ou serviço a 

ser prestado, sua destinação (setor, unidade, escola, rua) e a finalidade daquela 

compra, sem prejuízo de outras informações conforme o caso, como datas de 

eventos, programa de governo etc. 

Art. 24. A solicitação de fornecimento deverá ser encaminhada para a Diretoria 

de Bens, Materiais e Serviços, que analisará a conformidade do documento e 

encaminhará para assinatura do Secretário de Administração e, posteriormente 

pelo Prefeito, para autorização, podendo esta ser individual ou geral, mediante 

relatório/relação. 

Art. 25. Assinada a solicitação pelo Prefeito, a Diretoria de Bens Materiais e 

Serviços providenciará a emissão de prévio empenho e Autorização de 

Fornecimento. Neste momento o mesmo setor deve providenciar o desbloqueio 

da dotação orçamentária no valor correspondente à solicitação. 
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§1º A Autorização de Fornecimento somente poderá ser emitida se autorizada 

pelo Secretário da Administração e Prefeito. 

Art. 26. Após a emissão da Autorização de Fornecimento, os procedimentos serão 

os seguintes: 

I. a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços emitirá 03 (três) vias da AF, 

sendo uma via encaminhada à Diretoria de Contabilidade para apreciação e 

impressão do empenho e 02 (duas) vias para a pasta demandante, que após 

recebimento remeterá ao fornecedor autorizando-o a entregar o produto, prestar 

o serviço ou executar a obra, conforme o caso; 

II. nenhuma aquisição de bens, mercadorias ou serviços será autorizada sem a 

emissão prévia de empenho e autorização de fornecimento, cujo termo será 

indispensável para a emissão do documento fiscal correspondente, pelo 

fornecedor do bem, mercadoria ou serviço; 

III. o fornecedor, mediante posse da AF, ficará autorizado à entrega da 

mercadoria e/ou execução do serviço, que sob orientação da pasta interessada, 

emitirá Nota Fiscal, sem rasuras em nome da Prefeitura, Fundo, Fundação ou 

Autarquia conforme o caso, informando na nota fiscal o número do empenho ou 

da AF que a originou e entregá-la ao recebedor da mercadoria e/ou serviço; 

IV. tratando-se de contratação de serviços e realização de eventos, deverá o 

fornecedor anexar à Nota Fiscal, as certidões negativas de débitos relativos a 

contribuições Previdenciárias junto ao INSS, certidão negativa débitos 

trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS e relatório pormenorizado 

indicando quantitativos de serviços e materiais, locais de sua execução, nome, 

CPF e função/cargo dos colaboradores que executaram os serviços, horas de 

execução, registros fotográficos (com recursos automatizados para adicionar 

marca d’água com data, horário e localização com tecnologia GPS) se for o caso, 

e outras informações necessárias à perfeita caracterização dos serviços prestados 

e materiais adquiridos/fornecidos; 

V. o fiscal do contrato atestará o recebimento do material ou serviço no verso da 

respectiva nota fiscal, através de carimbo específico (modelo Anexo VI) 

preenchendo todas as informações requeridas, sendo também atestada pelo 

gestor da pasta solicitante ou pessoa formalmente designada para tal; 

VI. a nota fiscal deverá ser remetida, juntamente com a AF e demais documentos, 

no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a Diretoria de Bens Materiais e 

Serviços, para registro da Liquidação nos sistemas de compras, integrando com 

os sistemas de contabilidade e de patrimônio, se for o caso; 

VII. a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços terá o prazo máximo de 72 

horas para realizar o registro da Liquidação no sistema informatizado de 

compras, licitações e contratos, bem como suas integrações e remeter os 

documentos, juntamente com a “Nota de Liquidação” (documento emitido pelo 

sistema), para a Secretaria de Finanças, que fará o registro das retenções, se for o 
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caso, pagamento e arquivamento. 

Parágrafo único. para fins de encerramentos mensais, as liquidações de despesas 

do mês de referência serão registradas no sistema informatizado de compras, 

licitações e contratos e encaminhadas à Secretaria de Finanças, até o dia 5 do mês 

subsequente. 

Art. 27. Para a abertura do procedimento de convênio, as partes interessadas 

deverão observar a Instrução Normativa SGC 001/2017, seguindo ainda as 

diretrizes abaixo: 

I. encaminhar a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços solicitação de 

abertura de cadastro de convênio, conforme “ANEXO I”, bem como a minuta do 

convênio e justificativa da necessidade do termo; 

II encaminhar, quando necessário, minuta de projeto de lei; 

III encaminhar a documentação de qualificação da organização e a respectiva 

documentação de 

identificação do responsável pela assinatura do convênio, com cópia do RG e 

CPF; 

IV quando for o caso, informar o valor total da parceria e valores liberados; 

Capítulo V 

DOS TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS 

Art. 28. A solicitação de Termo Aditivo ao Contrato deverá ser precedida de 

Solicitação de Compras endereçada à Secretaria de Administração e Logística 

com, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término da vigência do contrato, 

devidamente assinada pelo gestor da pasta demandante, sendo submetida ao 

Secretário de Administração e Prefeito Municipal para apreciação e deliberação. 

§1º. A solicitação referida no caput deverá ser precedida de Justificativa da 

necessidade da realização do aditivo, devidamente elaborada pelo(a) 

contratado(a), acompanhada, no caso de obra, da respectiva assinatura do técnico 

habilitado do contratado. 

§2º. Ao receber a Justificativa, o gestor da pasta (ordenador de despesa) 

determinará que o fiscal do contrato, ou empresa contratada para esse fim, ateste 

se os fundamentos condizem com a real necessidade de sua prorrogação, cabendo 

ao gestor, ao final, anuir com os fundamentos. 

§3º. A justificativa, dependendo do caso e devidamente fundamentada, poderá 

ser apresentada pelo gestor da pasta, momento ao qual deverá ser atestado pelo 

fiscal do contrato, ou empresa contratada para esse fim e devidamente anuído 

pelo contratado. 

Art. 29. Em sendo a solicitação de termo aditivo aprovada pelo Prefeito 

Municipal, o gestor da pasta demandante deverá providenciar os seguintes 

documentos, os quais serão anexados ao processo: 

I. nova pesquisa de mercado, nos termos dos artigos 6º desta Instrução, 

evidenciando a vantagem econômico-financeira da prorrogação em relação à 
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realização de nova licitação, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, 

no caso de serviços continuados; 

II. informar o período para prorrogação do contrato ou data para sua rescisão; 

III. cópia da Autorização de Fornecimento, quando houver; 

IV. informação da disponibilidade de dotação orçamentária a ser utilizada, 

emitida pela Diretoria de Contabilidade; 

V. solicitação da seguinte documentação, quando pessoa jurídica: 

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa junto a esta municipalidade; 

b) Certidão Negativa de Débitos Municipais junto ao município onde a sede 

encontra-se instalada; 

c) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

h) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial; 

i) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) complementando os dados 

anotados nos seguintes casos: for realizada alteração contratual que ampliar o 

objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo 

de execução, de acordo com a Resolução do CONFEA, devidamente aprovado 

pelo técnico responsável e habilitado, e pelo secretário da pasta; 

j) ART de fiscalização; 

k) boletins de medição já realizados até o momento e os subsequentes referentes 

às etapas já realizadas desde a assinatura do contrato 

l) novo cronograma físico financeiro contemplando o novo prazo pleiteado; 

m) projeto complementar, se for o caso. 

VI. solicitação da seguinte documentação, autenticada se for o caso, ao contratado 

quando pessoa física: 

a) cópia da carteira de identidade e CPF do responsável; 

b) cópia do comprovante de residência; 

c) Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e) comprovante de Situação Cadastral no CPF 

§ 1º Caso haja qualquer informação a ser adicionada para a elaboração do 

contrato, esta deverá constar também na Solicitação de Compras ou em 

Comunicação Interna, caso seja necessário. 

§ 2º. Os pedidos de reajuste contratual, quando devidamente explícito e definidos 

em contrato, dispensam este procedimento, devendo ser concedido a partir de 12 
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(doze) meses da assinatura, de modo a possibilitar a apuração do índice definido 

no período, por simples apostilamento. 

§ 3º Sendo providenciado o apostilamento referido no parágrafo anterior, o 

mesmo será assinado entre as partes e publicado. 

Art. 30. Nos casos de aditivos de acréscimos e supressões de itens do contrato 

originalmente pactuado com a Administração Pública, os documentos 

necessários ao pedido são: 

I. Solicitação de Compras e Serviços com inclusão (detalhamento) de todos os 

itens a serem acrescidos e suprimidos, assinada devidamente pelo gestor da pasta 

(ordenador da despesa), Secretaria de Administração e Logística e ratificado pelo 

Prefeito Municipal; 

II. justificativa plausível, assinada devidamente pelo gestor da pasta (ordenador 

da despesa); 

III. termo de concordância emitido pela empresa, pleiteando o acréscimo e/ou 

supressões dos itens para execução do contrato, com assinatura do responsável 

pela empresa, devidamente ratificado pelo fiscal do contrato; 

IV. planilha dos itens a serem acrescidos e/ou suprimidos, assinado por técnico 

habilitado do contratado (quando se tratar de obra) ou fiscal do contrato; 

V. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) complementando os dados 

anotados nos seguintes casos: for realizada alteração contratual que ampliar o 

objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo 

de execução, de acordo com a Resolução do CONFEA, devidamente aprovado 

pelo técnico responsável e habilitado, ratificado pelo Prefeito Municipal e pelo 

secretário da pasta; 

VI. ART de fiscalização; 

VII. boletins de medição já realizados até o momento e os subsequentes referentes 

às etapas já realizadas desde a assinatura do contrato; 

VIII. relatórios do fiscal com registro fotográfico; 

IX. documentação da pessoa jurídica: 

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa junto a esta municipalidade; 

b) Certidão Negativa de Débitos Municipais junto ao município onde a sede 

encontra-se instalada; 

c) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

h) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial; 

Capítulo VI 
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DAS COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES 

Art. 31. Compete à Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços a realização 

dos procedimentos para compras e contratações de obras e serviços em 

observância à Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como demais normas 

pertinentes. 

Art. 32. Compete ainda à Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços, a 

elaboração dos editais para os processos licitatórios, que farão parte do processo, 

bem como seu arquivamento e publicações. 

Art. 33. Além da realização dos procedimentos contidos nos artigos anteriores, a 

Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços fará a verificação documental do 

processo licitatório, considerando as listas de checagem constantes nos anexos III, 

IV e V da presente Instrução Normativa, correspondente a cada modalidade de 

licitação, juntando-as aos autos, sem prejuízo de outras medidas previstas na Lei 

nº 8666/93. 

Art. 34. A verificação dos documentos relativos à liquidação da despesa, 

mediante Lista de Checagem de Documentos Fiscais, Anexo II desta instrução, 

compete à Unidade Solicitante, que deverá preenchê-la por completo e assiná-la, 

assumindo toda a responsabilidade pela regularidade do 

procedimento/documentos. 

Parágrafo único. Toda a documentação relativa à Liquidação da despesa, 

incluindo a Lista de Checagem de Documentos Fiscais (Anexo II desta Instrução) 

devidamente preenchida, deverá ser encaminhada à Diretoria de Bens Materiais 

e Serviços, respeitando-se os prazos desta instrução. 

Art. 35. Compete ainda a Diretoria de Gestão de Bens Materiais e Serviços, dirimir 

quaisquer dúvidas ou interpretações relativas sobre o procedimento a ser 

adotado nos casos não previstos nesta Instrução Normativa. 

Art. 36. Compete à Procuradoria Geral do Município, elaborar parecer sobre as 

minutas de editais de licitação, bem como dos contratos, acordos, convênios ou 

ajustes, ficando a responsabilidade desta limitada apenas ao parecer, de acordo 

com os documentos que lhe foram encaminhados para análise, sem adentrar no 

mérito, conveniência e detalhe eminentemente técnicos. 

Art. 37. Compete ao ordenador da despesa a designação formal de servidor para 

exercer a atividade de fiscalização para cada contrato (ver instrução específica). 

Art. 38. Compete à comissão de licitação, permanente ou especial, receber, 

examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e 

ao cadastramento de licitantes, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem 

atribuídas por legislação específica. 

Art. 39. A Diretoria de Compras será responsável única e exclusivamente pela 

análise prévia do Termo de Referência, recebimento, lançamento das informações 

no sistema informatizado, condução do certame licitatório, publicação e 

arquivamento da documentação. 
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Capítulo VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 40. A aquisição de produtos/serviços sem a observância do processo 

licitatório é considerada infração, podendo ser enquadrada como improbidade 

administrativa, além de crime de responsabilidade, tipificado no artigo 1º, XI, do 

Decreto-Lei nº. 201/1967, sem prejuízo das responsabilidades nos termos da Lei 

nº 8666/1993. 

Art. 41. Para casos excepcionais, como pagamento de diárias, inscrições 

individuais de servidores em cursos de capacitação e outras despesas em que os 

procedimentos desta instrução não sejam aplicáveis, poderão ser utilizados 

procedimentos de dispensa de licitação, cujo empenho e liquidação da despesa 

serão realizados diretamente no Setor de Contabilidade do Município. 

Art. 42. Quando da entrega das Notas Fiscais nos setores competentes, para efeito 

de liquidação da despesa, nos casos em que uma única empresa forneça 

determinado objeto para vários órgãos da administração municipal, de forma 

contínua e mediante controle consolidado em uma única repartição do 

Município, poderá ser emitida uma única via das certidões negativas de débitos 

relativos às contribuições Previdenciárias junto ao INSS, certidão negativa 

débitos de trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS e do relatório 

pormenorizado da prestação dos serviços de forma consolidada, evitando a 

impressão repetitiva dos mesmos documentos. 

Art. 43. Em relação aos prazos de que trata a presente Instrução Normativa, 

quando estes se concretizarem em dia não útil, o prazo recai sobre o próximo dia 

útil subsequente. 

Art. 44. Sem prejuízo dos procedimentos da presente instrução, o fornecimento 

de combustíveis, óleos lubrificantes, peças e serviços de manutenção da frota 

municipal, observarão normas específicas de controle e Norma Técnica do Centro 

de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa – CMA e do Apoio Especial 

Anticorrupção – GEAC nº 02/2017. 

Art. 45. O Município somente autoriza a realização de uma despesa, alteração do 

objeto do contrato, ajustes nos serviços ou obras, seja aumento ou reduzindo a 

despesa ou até mesmo prorrogando, mediante os aspectos formais de aditivos, 

quando for o caso e, SEMPRE, através de prévia Autorização de Fornecimento e 

respectivo Empenho. Qualquer servidor que der causa, autorizando a realização 

de despesa, alteração do objeto ou qualquer tipo de ajuste diretamente com o 

fornecedor, sem os devidos trâmites legais, será o ÚNICO responsável pelo feito, 

devendo arcar com seu custo, sem prejuízo de outras penalidades. O Município 

NÃO RECONHECERÁ nenhuma despesa que desrespeite os trâmites desta 

instrução e outras normas pertinentes. 

Art. 46. Os Anexos I, II, III, IV, V e VI, constituem partes integrantes desta 

Instrução Normativa. 
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Art. 47. Os casos omissos, ou não destacados na presente Instrução Normativa, 

bem como aqueles que venham a conflitar com os dispositivos legais, deverão 

embasar-se na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Art. 48. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, 

revogando-se a Instrução Normativa nº 001/2020. 

Navegantes/SC, 02 de julho de 2021. 

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA 

PREFEITO MUNICIPAL  
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Paial 

Decreto nº 038/2021 de 19 de abril de 2021 

Designa Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Lei 

14.133/2021 e dá outras providências. 

VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN, Prefeito Municipal em Exercício de Paial-SC, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e de conformidade com o 

Art. 7º e seguintes da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica designado como Agente de Contratação o servidor RENAN 

VIZZOTO. 

Art. 2º. Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio ao Agente de 

Contratação os servidores públicos municipais a seguir relacionados: 

BIBIANE BROCK FERREIRA Equipe de Apoio 

EGOMAR PAULO HARTMANN Equipe de Apoio 

JONATANS BENDER Equipe de Apoio 

AMAURI JOSE AUZILIEIRO Equipe de Apoio 

CHALINE RODRIGUES Equipe de Apoio 

MAICON POGANSKI Equipe de Apoio 

ANA PAULA ALVES DA SILVA Equipe de Apoio 

ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA Equipe de Apoio 

BIBIANE BROCK FERREIRA Equipe de Apoio 

Art. 3º. O Agente de Contratação e a Equipe de Apoio acima relacionados 

poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno para o desempenho de suas funções. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paial - SC, 19 de Abril de 2021. 

VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN 

Prefeito Municipal em Exercício 
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Palhoça 

 

Decreto nº 2.893, de 06 de outubro de 2021.  

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir 

as demandas da administração pública municipal nas categorias de qualidade 

comum e de luxo e dá outras providências.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 

 No uso de suas atribuições legais, e Considerando o disposto no art. 20, da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve D E C R E T A R:  

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo.  

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

 I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: a) ostentação; b) opulência; c) 

forte apelo estético; ou d) requinte;  

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda;  

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios:  

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos;  

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade;  

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;  

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou  

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e IV - elasticidade-renda da 

demanda - razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a 

variação percentual da renda média.  

Art. 3º Deve-se levar em consideração no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I, caput do art. 2º, deste Decreto:  

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; 
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 II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como:  

a) evolução tecnológica;  

b) tendências sociais;  

c) alterações de disponibilidade no mercado; e  

d) modificações no processo de suprimento logístico.  

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I, do caput do art. 2º: 

 I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou  

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade.  

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto.  

Art. 6º As unidades de contratação, em conjunto com as unidades técnicas, 

identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos documentos de 

formalização de demandas antes da elaboração do plano de contratações anual 

de que trata o inciso VII, do caput, do art. 12, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

Parágrafo Único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a contar de 01 de outubro de 2021.  

Palhoça, 06 de outubro de 2021. 

 EDUARDO FRECCIA Prefeito Municipal 

 

 

Decreto nº 2.844, de 01 de junho de 2021. 

Institui Comissão para planejamento de ações de atendimento da nova lei de 

licitações e contratos administrativos, nº14133 de 1º de abril de 2021 e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 

No uso de suas atribuições legais, resolve: 

D E C R E T A R: 

Art. 1º Fica instituída a comissão para planejamento de ações de atendimento da 

nova lei federal de licitações e contratos administrativos (Lei nº 14.133 de 1º de 

abril de 2021). 

Art. 2º A comissão terá por atribuição providenciar a organização das 

informações e procedimentos necessários para atendimento da Lei Federal nº 

14.133 de 1º de abril de 2021, com a possibilidade de criação de decretos e 
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portarias para regulamentação de todas as fases, incluindo o cronograma de 

atendimento. 

Art. 3º A comissão será composta pelos seguintes membros: 

I – Aline Bittencourt Medeiros – Diretora de Contratos; 

II – André José Silveira – Secretário Adjunto de Administração; 

III – Denise Gonçalves Pinheiro – Assistente Administrativo Setor de Contratos; 

IV – Joana Schmidt – Pregoeira e Membro da Comissão Permanente de licitações; 

V – Letícia Abreu Ramos – Assessora Técnica; 

VI – Sandra Pereira de Abreu Oliveira – Pregoeira e Membro da Comissão 

Permanente de licitações; 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

Palhoça, 01 de junho de 2021. 

EDUARDO FRECCIA 

Prefeito Municipal 
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Peritiba 

Decreto nº 250/2021, de 24 de novembro de 2021. 

Regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos – no âmbito do município de Peritiba, designa 

servidor efetivo para desempenhar as funções de agente de contratação e nomeia 

equipe de apoio. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 111, Inciso X, da Lei 

Orgânica do Município de Peritiba, de 16 de dezembro de 2009 e em 

conformidade com o §3º do art. 8º e art. 191 da Lei Federal nº 14.133/2021, diante 

da necessidade de regulamentação da aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, 

que institui normas para licitações e contratos da administração pública. 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal de Peritiba/SC. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

do Poder Executivo municipal de Peritiba/SC, autarquias, fundações, fundos 

especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 

município. 

Art. 3º A partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, a Administração Pública do Município de Peritiba/SC poderá optar por 

licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as Leis 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e a opção 

escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada das leis 

supramencionadas. 

Art. 4º A licitação será conduzida por agente de contratação, que será o servidor 

responsável para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso 

ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao 

bom andamento do certame até a homologação. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação 

poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 

(três) membros, a serem nomeados em Decreto específico, que responderão 

solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro 

que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata 

lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. 
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§ 3º No exercício de suas atribuições, o agente de contratação, bem como a equipe 

de apoio e a comissão de contratação, poderão contar com o apoio dos órgãos 

de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto nesta Lei, hipótese na qual deverão suscitar a 

dúvida de forma clara e precisa, a fim de que a orientação seja repassada da forma 

mais objetiva possível. 

Art. 5º Fica designada como agente de contratação, por prazo indeterminado, a 

servidora efetiva Regina Inês Brand Lazzarin, ocupante do cargo de Técnico em 

Compras88. 

Art. 6º Ficam designados para compor a equipe de apoio, por prazo 

indeterminado, os servidores a seguir identificados: 

1. Liziane Klein Gaertner – membro; 

2. Marcio Maraschini – membro; 

3. Mariele Andressa Auler Maciel – membro; 

4. Ademar Grave - suplente. 

Art. 7º Ao Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, incumbe a 

condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o 

julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o 

primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhe ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 
88 Observação: Em ato regulamentar, dada as funções e características do ato, recomendação 

que não seja nomeada pessoas para o exercício das funções relacionadas com licitações, 

dado o fato que estas nomeações são temporárias. Assim, evitar-se-á que os regulamentos 

sejam modificados a todo tempo, dificultando o conhecimento e compreensão da matéria 

futuramente pelo aplicadores. Recomenda-se a nomeação em ato próprio, diverso dos atos 

regulamentares. 
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XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação; 

XII - rever os atos convocatórios antes de sua publicação, dando aos órgãos 

requisitantes, por 48 horas, vista do texto aprovado, para fins de emenda ou 

ratificação; 

XIII – propor a aplicação de sanções administrativas à licitante, por infrações 

cometidas no curso da licitação; 

XIV - decidir sobre os pedidos de inscrição no registro cadastral, bem como 

alterações ou cancelamentos. 

Art. 8º Caberá ao Agente de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a 

que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de 

contratação direta, nos termos do art. 72 da citada Lei. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE 

MUNICÍPIO DE PERITIBA – SC., 25 de novembro de 2021. 

PAULO JOSÉ DEITOS 

Prefeito Municipal 
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Pescaria Brava 

Decreto nº 631, de 29 de junho de 2021. 

Regulamenta a função de agente de contratação e estabelece outras providências. 

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições e de conformidade com o art. 70, IX, da Lei Orgânica do Municipal e 

da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criada a função de Agente de Contratação, nos termos da Lei Federal 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 2º A licitação será conduzida pelo Agente de Contratação, pessoa designada 

por ato do Prefeito Municipal, entre servidores ocupantes de cargo de 

provimento efetivo ou comissionado1, para tomar decisões, acompanhar o 

trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer 

outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 

§ 1º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2 º O Agente de Contratação poderá solicitar apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais. 

§ 3º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja 

rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo 

determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar 

os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. 

§ 4º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 

certame será designado pregoeiro. 

Art. 3º O servidor designado para a função de Agente de Contratação deverá 

ainda atender os seguintes requisitos: 

I - ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuir formação 

compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por 

escola de governo criada e mantida pelo poder público; e 

II - não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da 

Administração nem ter com eles vínculo de parentesco, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista e civil. 

Art. 4º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e 

contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 

licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
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do domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, 

inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo 

quando envolvido financiamento de agência internacional; 

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, 

retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa em lei. 

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, 

devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 

no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria. 

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 

profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito em Pescaria Brava/SC, 29 de Junho de 2021. 

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
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Ponte Alta 

Decreto Nº.686 de 16 de abril de 2021. 

Estabelece medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes 

da doença causada pelo Novo Coronavírus COVID-19 e dá outras providências. 

Edson Julio Wolinger, Prefeito de Ponte Alta/SC, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo inciso XXVI do art. 10 e alínea “o”, inciso I do art. 113, 

todos da Lei Orgânica Municipal, e ainda: 

CONSIDERANDO que o acesso universal e igualitário de todos os habitantes do 

município de Ponte Alta as ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, sem qualquer discriminação é dever do Município consoante dispõe o 

art. 193, IV da Lei Orgânica. 

CONSIDERANDO que a compatibilização e complementação das normas 

técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com 

a realidade Municipal, são competências do Município, exercidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde ou equivalente, nos termos do art. 197, VII do mesmo 

diploma legal. 

CONSIDERANDO que é de competência do Município, a execução dos 

programas e projetos estratégicos para o enfrentamento das prioridades 

nacionais, estaduais e municipais, assim como situações emergenciais nos termos 

do art. 197, inciso XV também da Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina, através do Decreto nº 

562/2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense, 

nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de 

enfrentamento à COVID-19. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso VII do art. 3º da Lei Federal nº 

13.979/2020, que autoriza a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, garantindo posterior indenização justa, são medidas que poderão ser 

adotadas para o enfrentamento da pandemia instalada, e que tal dispositivo foi 

ratificado integralmente pelo inciso VI do art. 5º do Decreto nº562/2020 do Estado 

de Santa Catarina. 

CONSIDERANDO que o Município de Ponte Alta, ratificou em todos os seus 

termos os Decretos emitidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, bem 

como as regulamentações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, 

contendo medidas para o enfrentamento da 

infecção humana pelo novo Coronavírus COVID-19 e suas variantes, 

independentemente de ato administrativo municipal formalizado pelo Decreto nº 

679/2021. 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas aptas a evitar 

contaminação e restringir os riscos; 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam determinadas medidas e ações temporárias de prevenção e controle 
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de contaminação relacionada ao Coronavírus causador da COVID-19 em todo o 

território do Município de Ponte Alta. 

Art. 2º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata este 

Decreto, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas: 

§ 1º - A requisição administrativa, como hipótese de intervenção do Município de 

Ponte Alta na propriedade, sempre fundamentada, deverá garantir ao particular 

o pagamento posterior de indenização com base na chamada “tabela SUS”, 

quando for o caso, e terá condições e requisitos definidos em atos infralegais 

emanados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

§ 2º - O período de vigência da requisição administrativa de que trata o § 1º deste 

artigo não pode exceder à duração da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus e envolverá, especialmente: 

I - hospitais privados, independentemente da celebração de contratos 

administrativos; e 

II - profissionais da saúde. 

Art. 3º - Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa de 

licitação, para o cumprimento deste Decreto, tais como a contratação de 

profissionais da área da saúde, na hipótese de necessidade emergencial, e a 

aquisição de medicamentos, leitos de UTI e outros insumos, mediante prévia 

justificativa da área competente ratificada por ato da Secretária Municipal de 

Saúde. 

§ 1º - Na contratação de bens ou serviços para tratamento, prevenção, isolamento 

ou quarentena, em caso de dispensa de licitação, a Secretaria Municipal de Saúde 

deverá observar as hipóteses previstas na Lei nº 14.133/21 e no que couber e na 

Lei nº 8.666/93, bem como instruir o processo com justificativa e parecer jurídico 

emitidos pela Procuradoria Geral do Município. 

§ 2º - Por força da intervenção em caráter emergencial editada nos termos deste 

Decreto, excepcionalmente fica autorizada a contratação de profissionais da área 

da saúde pelo prazo de duração da situação emergencial caracterizada não 

podendo exceder a dois anos, dispensada a realização de Processo Seletivo, 

mediante prévia justificativa da área competente, ratificada por ato do gestor ou 

titular do órgão, com fundamento no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020 e por analogia a Lei Federal nº 8.745/93 e da Lei Complementar 

Estadual nº 260/04, estas ultimas, quando em remota hipótese o Município não 

possuir lei própria disciplinando a contratação de servidores temporários ou de 

a lei existente não conter dispositivos que prescinde o Processo Seletivo. 

Art. 4º - Os salários dos servidores contratados na forma desta Lei serão os 

constantes do quadro geral do Município, definidos em lei própria. 

Parágrafo único – Os funcionários contratados serão regidos pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais e terão a contribuição previdenciária vinculada 

ao Regime Geral de Previdência Social do INSS. 
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Art. 5º - Os contratos firmados decorrentes de deste Decreto, extinguir-se-á, sem 

direito a indenização: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa da Administração Pública; 

III - por iniciativa do contratado. 

§ 1º - A extinção do contrato nos casos dos incisos II e III, será comunicada com 

antecedência mínima de trinta dias. 

§ 2º - A extinção do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante, 

decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao 

contratado de indenização correspondente a metade do que lhe caberia referente 

ao restante do contrato. 

Art. 6º - Havendo descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as 

autoridades competentes devem apurar eventual prática de infração 

administrativa. 

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por 

conta de dotações próprias do orçamento em vigor. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Ponte Alta, 16 de abril de 2021. 

EDSON JULIO WOLINGER 

Prefeito de Ponte Alta 

 

 

 

Decreto nº. 718 de 1º de setembro de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de Ponte Alta. 

Edson Julio Wolinger, Prefeito de Ponte Alta/SC, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo inciso XXVI do art. 10 e alínea “o”, inciso II do art. 

113, todos da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que 

dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder 

Executivo municipal de Ponte Alta. 

Art. 2º - O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração 

direta do Poder Executivo municipal de Ponte Alta, autarquias, fundações, 

fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

Prefeitura. 

Art. 3º - Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 
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público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSODE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º - Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

a) conduzir a sessão pública; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

c) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

d) coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

e) verificar e julgar as condições de habilitação; 

f) sanear erro sou falhas que não alterem a substância das propostas ,dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

h) indicar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º - A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§2º - Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º - O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades 

para atuar na Prefeitura. 
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§4º - O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções lista das acima. 

§ 5º - O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio 

permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, 

dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou 

cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§ 6º - Em licitação na modalidade de Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º - Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de1ºdeabril de2021, a autoridade municipal 

observar á o seguinte: 

a) a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

b) a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; 

c) previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do 

agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DECONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º - O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, como 

objetivo de racionalizaras contratações dos órgãos e entidades sob sua 

competência, garantir o alinhamento como seu planejamento estratégico e 

subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único - Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º - Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação– TIC, 

ressalvado o disposto no art.8º. 

Art. 8º - Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

a) contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

552 
 

b) dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

c) contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1 º de abril de 2021; 

d) quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃODECOMPRAS 

Art. 9º - O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo único - Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 

o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que viera substituí-los. 

Art. 10 – Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração Municipal. 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art.11 – No procedimento de pesquisa de preços realiza do em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são auto aplicáveis, no que couber. 

Art.12 - Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre 

um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de 

que trata o§1º do art.23 da Lei nº14.133,de 1º de abril de 2021,desconsidera dos os 

valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 

§ 1º - A partir dos preços obtidos dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da 

Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa 

de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que 

devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela 

autoridade competente. 
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§ 2º - Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 3º - A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

§ 4º - Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 13 - Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 14 - Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de2013,enaPortaria Interministerial 13.395, 

de5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 15 - Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

Parágrafo único - Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o 

início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO 

Art. 16 - Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5 % da mão 

de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por 

mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema 

prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

Art. 17 - Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 
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Art.18 – Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

a) realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

b) designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

c) elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

d) realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§ 1º - O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º - A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 19 - Desde que objetivamente mensuráveis fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§ 1º - A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º - Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, 

depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, 

tais como históricos de contratos 

anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações 

especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente 

previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICAE PREÇO 

Art. 20 - Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 
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Parágrafo único – Em âmbito municipal, considera-se auto aplicável o disposto 

nos §§3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital 

da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULOXII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 21 - O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças será linhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único – Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº778, de 04 de abril de2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 22 - Como critério de desempate previsto no art.60, III ,da Lei nº14.133, de1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art.23 – Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contra proposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 24 - Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do§5º do art.17 da Lei nº14.133,de 1º de abril de 2021,assegurado aos 

demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único – Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP- Brasil. 
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Art. 25 - Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar 

de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível como licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 26 - Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art.27 – Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 28 - Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 29 - As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º - Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º - O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 30 - Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§1º - O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 
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§ 2º - Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º - Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo como 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 31 - A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 32 - A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1ºdeabril de2021. 

Art.33 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I -descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II -não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de1º de abril de2021. 

Paragrafo único – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art.34 – O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; 

II - apedido do fornecedor. 

CAPÍTULOXVIII 

DOCREDENCIAMENTO 

Art. 35 - O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º - O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento 

público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer 

prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos 

os requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º - A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 
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§ 3º - A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for 

o beneficiário direto do serviço. 

§ 4º - Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º - O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá serinferiora30(trinta) dias. 

§ 6º - O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a 

cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULOXIX 

DOPROCEDIMENTODEMANIFESTAÇÃODEINTERESSE 

Art. 36 - Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº8.428,de02 de abril de2015. 

CAPÍTULOXX 

DOREGISTROCADASTRAL 

Art. 37 - Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na  Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Parágrafo único – Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULOXXI 

DOCONTRATO NAFORMAELETRÔNICA 

Art. 38 -Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único - Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturaseletrônicasapostasnocontratodeverãoserclassificadascomoqualificada

s,pormeiodousodecertificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 

4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de23desetembro de2020. 

CAPÍTULO XXII 

DA SUB CONTRATAÇÃO 

Art. 39 - A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda ,informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 
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§ 1º - É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§ 2º - É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados como 

objetivo de comprovara execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§ 3º - No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 40 – O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º - O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

CAPÍTULO XXIV 

DAS SANÇÕES 

Art. 41 – Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art.156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário 

municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 
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Art. 42 - A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o 

disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, como intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.43 – Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021: 

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgada sem sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 

174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as 

funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 

couber, nos termos deste Decreto; 

IV – as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 

transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art.5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 

modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 

desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou 

demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 

Parágrafo único - O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da 

respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 44 - A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 
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adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 45 - Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art.46 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Ponte Alta, 1º de setembro de 2021. 

EDSON JULIO WOLINGER 

Prefeito de Ponte Alta 
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Pouso Redondo 

Decreto nº 133/2021 de 21/09/2021 

Regulamenta a implementação da dispensa de licitação no âmbito da 

administração do Município de Pouso Redondo, conforme disposto na Lei 

Federal n° 14.133/2021. 

OSCAR GUTZ, Prefeito do Município de Pouso Redondo, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do 

Município. 

CONSIDERANDO o advento da Lei Federal n° 14.133/2021, que dispõe sobre as 

Licitações e Contratos Administrativos, em especial seu Art. 75 que versa sobre a 

dispensa de licitação; 

CONSIDERANDO que existe Interesse Público em buscar maior eficiência e 

economicidade nos processos administrativos, relacionados a compras 

ocasionais, reparação de veículos automotores que constituem a frota municipal, 

e também garantir a oportunidade de o Município sempre adquirir bens e 

serviços a preços competitivos; 

CONSIDERANDO o Interesse Público em assegurar os princípios da legalidade, 

eficiência e economicidade, assegurando o bom uso do dinheiro público; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da rotina administrativa 

relacionada ao correto fluxo processual, para realização das dispensas de licitação 

relacionadas as situações elencadas no presente decreto; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 14.133/2021 é uma legislação nova e 

necessita ser implementada de forma gradual e assertiva nos processos de 

compra executados pelo Munícipio de Pouso Redondo; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 8.666/1993 será revogada em 01/04/2023, 

sendo imperativo que a administração pública inicie a migração dos 

procedimentos de compra e licitação para a nova legislação; 

CONSIDERANDO que é dever do ente público o fiel cumprimento da legislação, 

e a busca pela eficiência e transparência em todos os seus atos. 

DECRETA: 

Art. 1º - Cria a rotina administrativa que deverá ser utilizada em todo o 

procedimento de dispensa de licitação que tenha por objetivo a aquisição de bens 

e serviços, que utilize como fundamento o Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

Art. 2º - Se enquadram nas premissas deste decreto as seguintes situações, que 

deverão ser ratificadas por chefe imediato da secretaria interessada e/ou por 

servidor designado pelo Prefeito Municipal: 

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; 
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III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes. 

§ 1º - Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos no inciso 

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. 

§ 2º - 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. 

§ 3º - As contratações de que tratam o inciso I do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

Art. 3º - O processo de contratação direta, que compreende os casos de dispensa 

de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; (ANEXO I) 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 

23 da Lei 14.133/2021; (ANEXO II) 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; (Podendo ser atendido pela Autorização de 

Fornecimento e/ou Nota de empenho) 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; (ANEXO III) 

VI - razão da escolha do contratado; (ANEXO III) 

VII - justificativa de preço; (ANEXO III) 

VIII - autorização da autoridade competente. (ANEXO III) 

Parágrafo Único: O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente 
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do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio 

eletrônico oficial em até 10 (dez) dias úteis após a efetivação da compra. 

Art. 4º - O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com 

os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos 

de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial 

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

§ 1º - No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em 

geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor 

preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de 

forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

§ 2º - No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, 

conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será 

definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 

hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 
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regulamento. 

§ 3º - Nas contratações realizadas pelo Município de Pouso Redondo, desde que 

não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, 

a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de 

outros sistemas de custos adotados pelo Município, caso não seja possível obter 

os valores pelos meios supracitados. 

I – Quando a contratação se tratar apenas de serviços de engenharia relacionados 

a realização de anteprojetos, projetos, ensaios, sondagens, estudos de 

licenciamento ambiental, projetos geológicos dentre outros, e a contratação for 

custeada com recursos próprios do Município de Pouso Redondo, a aferição dos 

valores estimados para contratação poderá ser realizada através de pesquisa 

direta com no mínimo 3 (três) prestadores de serviço. 

II – Na hipótese de contratação de serviços de obra ou engenharia por empreitada 

global relacionada a obra liquida e certa, que o objeto e o quantitativo seja de fácil 

e clara especificação e a contratação for custeada com recursos próprios do 

Município de Pouso Redondo, a aferição dos valores estimados para contratação 

poderá ser realizada através de pesquisa direta com no mínimo 3 (três) 

prestadores de serviço, desde que a planilha orçamentaria seja elaborado por 

engenheiro civil do quadro de servidores do Município de Pouso Redondo. 

§ 4º - Nas contratações diretas por dispensa, quando não for possível estimar o 

valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado 

deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os 

praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio 

da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de 

até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro 

meio idôneo. 

Art. 5º - Ficam dispensadas de contrato as contratações via dispensa de licitação 

em razão de valor, onde o contrato será substituído por nota de empenho de 

despesa, autorização de compra/fornecimento, ou ordem de execução de serviço, 

conforme dispõe o Art. 95 da Lei Federal 14.133/2021. 

Art. 6º - Compõe o presente decreto os seguintes anexos 

I – ANEXO I: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA; 

II - ANEXO II: ESTIMATIVA DE DESPESA; 

III – ANEXO III: PEÇAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO; 

IV – ANEXO IV: FLUXOGRAMA DA ROTINA ADMINISTRATIVA. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Pouso Redondo, SC, 21 de setembro de 2021. 

OSCAR GUTZ 

Prefeito Municipal 

 

  



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

566 
 

 

Quilombo 

Decreto nº 391/2021 - de 10 de novembro de 2021. 

Regulamenta a Lei federal no 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre 

licitações e contratos administrativos, no âmbito do município de Quilombo/sc. 

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, usando de 

competência privativa que lhe confere o inciso IX do art. 65 da Lei Orgânica 

Municipal,  

DECRETA: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTE DECRETO 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 

todas as unidades administrativas da Prefeitura de Quilombo/SC, e abrange os 

fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

Prefeitura. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

 

Art. 2º Este Decreto aplica-se a: 

I - Alienação e concessão de direito real de uso de bens; 

II - Compra, inclusive por encomenda; 

III - Locação; 

IV - Concessão e permissão de uso de bens públicos; 

V - Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; 

VI - Obras e serviços de arquitetura e engenharia; 

VII - Contratações de tecnologia da informação e de comunicação. 

 

Art. 3º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por este Decreto as 

disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006, que dá tratamento simplificado e diferenciado às Micro 

Empresas e Empresas de Pequeno Porte. 

§ 1º  As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:  

I - No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, 

ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; 

II - No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo 
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valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

§ 2º  A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo 

o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na 

licitação. 

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 

1º e 2º deste artigo. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 4º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 5º Para os fins deste Decreto, consideram-se: 

I - Agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, 

cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração 

Pública; 

II - Autoridade: agente público dotado de poder de decisão; 

III - Compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 

(trinta) dias da ordem de fornecimento; 

IV - Serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada 

utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração; 

V - Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 

profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente 
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por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo 

que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 

características originais de bem imóvel; 

VI - Bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

de mercado; 

VII - Bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso VI do caput deste 

artigo, exigida justificativa prévia do contratante; 

VIII - Serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras 

realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade 

administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; 

IX - Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: 

aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que: 

a) Os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do 

contratante para a prestação dos serviços; 

b) O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de 

uma contratação para execução simultânea de outros contratos; 

c) O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, 

controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos; 

X - Serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao 

contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período 

predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo 

prazo necessário à conclusão do objeto; 

XI - Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: 

aqueles realizados em trabalhos relativos a: 

a) Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;  

b) Pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias; 

d) Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; 

e) Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas; 

f) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na 

definição deste inciso; 

XII - Notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo 

conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu 
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trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato; 

XIII - Estudo técnico preliminar - ETP: documento constitutivo da primeira etapa 

do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público 

envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência 

ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da 

contratação; 

XIV - Serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas 

a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a 

Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 

V do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das 

profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que 

compreendem: 

a) Serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto 

ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de 

manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com 

preservação das características originais dos bens; 

b) Serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste 

inciso; 

XV - Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado 

supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); 

XVI - Termo de referência - TR: documento necessário para a contratação de bens 

e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: 

a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 

contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 

b) Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos 

preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses 

estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; 

c) Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;  

d) Requisitos da contratação; 

e) Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato 

deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 

encerramento; 

f) Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será 

acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 

g) Critérios de medição e de pagamento; 

h) Forma e critérios de seleção do fornecedor; 

i) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com 

os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos 
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cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; 

j) Adequação orçamentária; 

XVII - Anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração 

do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de 

demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do 

empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao 

nível de serviço desejado; 

b) Condições de solidez, de segurança e de durabilidade; 

c) Prazo de entrega; 

d) Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de 

influência, quando cabível; 

e) Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de 

facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade; 

f) Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia; 

g) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 

proposta; 

h) Levantamento topográfico e cadastral; 

i) Pareceres de sondagem; 

j) Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 

mínimos para a contratação; 

XVIII - Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o 

complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica 

e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, 

ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e 

levantamentos necessários para execução da solução escolhida; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e 

montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao 

preço e ao prazo inicialmente definidos; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os 

melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na 

utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os 

perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
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d) Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, 

de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos 

de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente 

para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do 

art. 46 deste Decreto; 

XIX - Projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto 

básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem 

incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as 

normas técnicas pertinentes; 

XX - Matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de 

responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 

eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que 

possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de 

eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência; 

b) No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com 

relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções 

metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções 

previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico; 

c) No caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto 

com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em 

soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência 

entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, 

consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços 

de engenharia; 

XXI - Empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades determinadas; 

XXII - Empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do 

serviço por preço certo e total; 

XXIII - Empreitada integral: contratação de empreendimento em sua 

integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua 

entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características 
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adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos 

técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional; 

XXIV - Contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

XXV - Contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de 

engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os 

projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens 

ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; 

XXVI - Contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de 

engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o 

projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou 

prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; 

XXVII -Credenciamento: processo administrativo de chamamento público, por 

meio de Inexigibilidade de Licitação, em que a Administração Pública convoca 

interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os 

requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o 

objeto quando convocados; 

XXVIII - Pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado 

por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou 

parcial, dos interessados ou do objeto; 

XXIX - Comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pelo 

Prefeito de Quilombo/SC, em caráter permanente ou especial, com a função de 

receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos 

auxiliares; 

XXX - Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: sistema 

informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, 

destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela 

Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação; 

XXXI - Contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que 

pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de 

proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas 

correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada; 

XXXII -Sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor 

expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 

(um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja 

do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada 

por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada; 

XXXIII - Superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administração, 

caracterizado, entre outras situações, por: 
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a) Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas; 

b) Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em 

diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança; 

c) Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;  

d) Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais 

antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada 

do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste 

irregular de preços;  

XXXIV - Reajustamento em sentido estrito: forma de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção 

monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais; 

XXXV - Repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 

de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da 

variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data 

vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, 

e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao 

qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra; 

XXXVI - Agente de contratação: pessoa designada pelo Prefeito de Quilombo/SC, 

entre servidores efetivos do quadro permanente da Prefeitura, para tomar 

decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 

licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento 

do certame até a homologação. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS AGENTES PÚBLICOS 

 

Art. 6º Caberá ao Prefeito de Quilombo/SC ou a quem as normas de organização 

administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes 

públicos para o desempenho das funções essenciais à execução deste Decreto que 

preencham os seguintes requisitos: 

I - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo do quadro permanente da 

Prefeitura de Quilombo/SC; 

II - Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação 

compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por 

escola de governo criada e mantida pelo poder público; e  

III - Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da 

Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, 
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financeira, trabalhista e civil. 

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da 

segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para 

atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a 

possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 

contratação. 

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos 

estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração. 

 

Art. 7o A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada 

pela autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanentes da 

Prefeitura de Quilombo/SC, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da 

licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados 

os requisitos estabelecidos no art. 7o deste Decreto, o agente de contratação 

poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 

(três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados 

pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido 

tomada a decisão. 

§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, 

ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de 

contratos de que trata este Decreto serão estabelecidas em regulamento, e deverá 

ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto neste Decreto. 

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja 

rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo 

determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar 

os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. 

§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 

certame será designado pregoeiro. 

 

Art. 8o É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e 

contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:  
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a) Comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 

licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;  

b) Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

do domicílio dos licitantes; 

c) Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;  

II - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, 

inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo 

quando envolvido financiamento de agência internacional; 

III - Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, 

retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa em lei. 

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público da Prefeitura de Quilombo, devendo ser observadas 

as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 

exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 

profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

 

Art. 9o Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem 

participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que 

trata este Decreto precisarem defender-se nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de 

orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 52 

deste Decreto, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua 

representação judicial ou extrajudicial. 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando: 

I - Provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo 

administrativo ou judicial. 

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o agente 

público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato 

questionado. 

 

TÍTULO II 

DAS LICITAÇÕES 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Art. 10 O processo licitatório tem por objetivos: 
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I - Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 

vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de 

vida do objeto; 

II - Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição;  

III - Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 

inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; 

IV - Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

Parágrafo único. A alta administração do Município de Quilombo/SC é 

responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e 

estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, 

direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o 

intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um 

ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao 

planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, 

efetividade e eficácia em suas contratações. 

 

Art. 11 No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

I - Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização 

e assinatura dos responsáveis; 

II - Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a 

moeda corrente nacional. 

III - O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam 

a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua 

proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do 

processo; 

IV - A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de 

original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal; 

V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade, salvo imposição legal; 

VI - Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 

VII - A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 

responsáveis pelo planejamento poderão, na forma de regulamento, elaborar 

plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações sob 

sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e 

subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo 

deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial 
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da Prefeitura de Quilombo/SC 

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica 

em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

Art. 12 Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as 

hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado, na forma da lei. 

Parágrafo único. A publicidade será diferida: 

I - Quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 

II - Quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 22 deste Decreto. 

 

Art. 13 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, 

direta ou indiretamente: 

I - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de 

bens a ele relacionados; 

II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, 

quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários; 

III - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 

imposta; 

IV - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação; 

V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

VI - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista. 

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também 

aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, 
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com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos 

projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 

execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

§ 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo 

grupo econômico. 

§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e 

do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 

demais regimes de execução. 

 

Art. 14 Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa 

jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes 

normas:  

I - Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados; 

II - Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração; 

III - Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos 

de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do 

somatório dos valores de cada consorciado; 

IV - Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de 

mais de um consórcio ou de forma isolada; 

V - Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) 

a 30%  (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a 

habilitação econômico-financeira, salvo justificação. 

 

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios 

compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim 

definidas em lei. 

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, 

a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 

inciso I do caput deste artigo. 

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o 

edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas 
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consorciadas. 

 

Art. 15 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão 

participar de licitação quando: 

I - A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar 

no 130, de 17 de abril de 2009; 

II - A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, 

com repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III - Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto 

contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV - O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas 

na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do 

objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua 

atuação. 

 

Art. 16 O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: 

I - Preparatória; 

II - De divulgação do edital de licitação; 

III - De apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - De julgamento; 

V - De habilitação; 

VI - Recursal; 

VII - De homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 

motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 

referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente 

previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, 

admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão 

pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste 

artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante 

provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da 

proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova 

de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a 

comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou 

no projeto básico. 

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração poderá 

determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem 
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seus atos em formato eletrônico. 

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 

2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada 

em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório 

depois de seu encerramento.  

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização independente 

acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) como condição para aceitação de: 

I - Estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;  

II - Conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III - Material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. 

 

CAPÍTULO II 

DA FASE PREPARATÓRIA 

Seção I 

Da Instrução do Processo Licitatório 

 

Art. 17 A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que 

trata o inciso VII do caput do art. 11 deste Decreto, sempre que elaborado, e com 

as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, 

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 

I - A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 

preliminar - ETP que caracterize o interesse público envolvido; 

II - A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 

de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 

III - A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas 

e ofertadas e das condições de recebimento; 

IV - O orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua 

formação; 

V - A elaboração do edital de licitação; 

VI - A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 

obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 

VII - O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução 

de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de 

escala; 

VIII - A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a 

adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins 

de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso 

para a Prefeitura de Quilombo/SC, considerado todo o ciclo de vida do objeto; 

IX - A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa 
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de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior 

relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-

financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas 

técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e 

justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; 

X - A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 

execução contratual; 

XI - A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, 

observado o art. 22 deste Decreto. 

§ 1º O estudo técnico preliminar ETP a que se refere o inciso I do caput deste 

artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de 

modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e 

conterá os seguintes elementos: 

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 

sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 

da Administração; 

III - Requisitos da contratação; 

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 

interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 

escala; 

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, 

e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o 

seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis; 

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração 

do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 

fiscalização e gestão contratual; 

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
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recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 

refugos, quando aplicável; 

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina. 

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos 

nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os 

demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas 

justificativas.  

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar ETP para contratação de obras e 

serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a 

aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do 

objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, 

dispensada a elaboração de projetos. 

 

Art. 18 Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas 

às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e 

contratos deverão: 

I - Instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos 

procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços; 

II - Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, ou 

adotar o Catálogo do Governo Federal. 

III - Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com 

recursos de imagem e vídeo; 

IV - Instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos 

padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder 

Executivo federal. 

V - Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que 

permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e 

serviços de engenharia. 

§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado em 

licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior 

desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase 

interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, 

conforme disposto em regulamento. 

§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 

II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste 

artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo 

licitatório. 

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que 

adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Modelagem da 
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Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou 

tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a 

substituí-la. 

 

Art. 19 Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas 

da Prefeitura de Quilombo/SC deverão ser de qualidade comum, não superior à 

necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição 

de artigos de luxo.  

Parágrafo único. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em 

regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas 

categorias comum e luxo.  

 

Art. 20 O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o 

contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da 

contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação 

e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida 

pela Prefeitura de Quilombo/SC. 

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação 

eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a 

cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do 

sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. 

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, 

especialmente quanto: 

I - Às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-

financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de 

riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o 

restabelecimento; 

II - À possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou 

impedir a continuidade da execução contratual; 

III - À contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, 

integrado o custo de contratação ao preço ofertado. 

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem 

adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital 

obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e 

o contratado. 

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de 

fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto 

básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na 

matriz de riscos. 

 

Art. 21 O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com 
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os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos 

de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial 

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em 

geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor 

preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de 

forma combinada ou não: 

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

II - Contratações similares feitas pela Prefeitura de Quilombo/SC ou de outra 

entidade federativa, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano 

anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de 

preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 

III - Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

IV - Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento.  

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, 

conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será 

definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia;  

II - Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 

hora de acesso; 

III - Contratações similares feitas pela Prefeitura de Quilombo/SC ou por outras 

entidades federativas, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano 

anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

IV - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 
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§ 3º Nas contratações realizadas pelo município de Quilombo/SC por Municípios, 

Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor 

previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá 

ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pela 

Prefeitura. 

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for 

possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste 

artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em 

conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de 

mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros 

contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela 

Administração, ou por outro meio idôneo. 

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia 

sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 

o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 

em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização 

de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em 

outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não 

suficientemente detalhadas no anteprojeto.  

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, 

no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo 

nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.  

 

Art. 22 Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter 

caráter  sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos 

e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse 

caso: 

I - O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;  

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de 

julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará 

do edital da licitação.  

 

Art. 23 O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à 

convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da 

licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições 

de pagamento. 

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas 

padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. 

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar ETP, não 
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sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência 

do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, 

conservação e operação do bem, serviço ou obra. 

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de 

referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio 

eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de 

registro ou de identificação para acesso. 

§ 4º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela: 

I - Obtenção do licenciamento ambiental; 

II - Realização da desapropriação autorizada pelo poder público. 

§ 5º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e 

contratados nos termos deste Decreto terão prioridade de tramitação nos órgãos 

e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e 

deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da 

economicidade e da eficiência. 

§ 6º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a 

previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada 

à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de 

um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado 

dos respectivos insumos. 

§ 7º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 

(um) ano, o critério de reajustamento será por: 

I - Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão 

de índices específicos ou setoriais; 

II - Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra 

ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação 

dos custos.  

§ 8º O edital poderá, na forma disposta em regulamento89, exigir que percentual 

mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja 

constituído por:  

I - Mulheres vítimas de violência doméstica; 

II - Oriundos ou egressos do sistema prisional. 

 

Art. 24 No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência 

para: 

I - Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas 

 
89 Este tema já deveria ser tratada neste regulamento. O Município praticamente 
reproduziu a lei 14.133/2021. 
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brasileiras; 

II - Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.  

§ 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo:  

I - Será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo, no caso do inciso 

I do caput deste artigo; 

II - Poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços que 

não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo. 

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de 

desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme 

regulamento, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá 

ser de até 20% (vinte por cento). 

§ 3º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e 

aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação 

desses serviços no País for inferior: 

I - À quantidade a ser adquirida ou contratada; ou 

II - Aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o 

caso. 

§ 4º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado 

promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou 

daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de 

compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições 

vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida 

pelo Poder Executivo federal. 

§ 5º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao 

aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação 

considerados estratégicos, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com 

tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo 

básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. 

 

Art. 25 Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a 

relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 24 deste 

Decreto, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. 

 

Seção II 

Das Modalidades De Licitação 

 

Art. 26 São modalidades de licitação: 

I - Pregão; 

II - Concorrência; 

III - Concurso; 
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IV - Leilão; 

V - Diálogo competitivo. 

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode 

servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 77 deste Decreto. 

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a 

combinação daquelas referidas no caput deste artigo. 

 

Art. 27 A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se 

refere o art. 17 deste Decreto, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir 

padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços 

de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso 

XIV do caput do art. 6o deste Decreto. 

 

SUBSEÇÃO I 

DA CONCORRÊNCIA 

 

Art. 28 Concorrência, modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 

especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de 

julgamento poderá ser: 

I - Menor preço; 

II - Melhor técnica ou conteúdo artístico; 

III - Técnica e preço; 

IV - Maior retorno econômico; 

V - Maior desconto. 

 

SUBSEÇÃO II 

DO CONCURSO 

 

Art. 29 Concurso é modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou 

conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. O 

concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará: 

I - A qualificação exigida dos participantes; 

II - As diretrizes e formas de apresentação do trabalho; 

III - As condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao 

vencedor. 

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor 

deverá ceder à Administração, nos termos do art. 91 deste Decreto, todos os 
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direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo 

de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. 

 

SUBSEÇÃO III 

DO LEILÃO 

 

Art. 30 Leilão é modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de 

bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior 

lance. 

§ 1º O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela 

autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor90 sobre 

seus procedimentos operacionais. 

§ 2º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a 

Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na 

modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as 

comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais 

definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens 

a serem leiloados. 

§ 3º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que 

conterá: 

I - A descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação 

e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 

II - O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser 

alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro 

designado;  

III - A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;  

IV - O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se 

excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada 

inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que 

serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 

V - A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre 

os bens a serem leiloados. 

§ 4º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado 

em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração e poderá, 

ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a 

competitividade da licitação. 

§ 5º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e 

deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase 

recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no 

 
90 Este regulamento deveria dispor sobre o tema. 
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edital. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DO PREGÃO 

 

Art. 31 Pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e 

serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o 

de maior desconto; 

 

SUBSEÇÃO IV 

DIÁLOGO COMPETITIVO 

 

Art. 32 Diálogo competitivo é modalidade de licitação para contratação de obras, 

serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com 

licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de 

desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, 

devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos 

diálogos. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a 

Administração: 

I - Vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: 

a) Inovação tecnológica ou técnica; 

b) Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a 

adaptação de soluções disponíveis no mercado; e 

c) Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão 

suficiente pela Administração; 

II - Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que 

possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: 

a) A solução técnica mais adequada; 

b) Os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; 

c) A estrutura jurídica ou financeira do contrato. 

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes 

disposições: 

I - A Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio 

eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá 

prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na 

participação da licitação; 

II - Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos 

em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos 

objetivos estabelecidos; 

III - A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar 

vantagem para algum licitante será vedada; 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

591 
 

IV - A Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas 

ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu 

consentimento; 

V - A fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão 

fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas 

necessidades; 

VI - As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e 

gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo; 

VII - O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada 

fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas; 

VIII - A Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos 

autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar 

a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução 

que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para 

seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias 

úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste 

parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos 

necessários para a realização do projeto; 

IX - A Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas 

apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a 

concorrência entre as propostas; 

X - A Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios 

divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais 

vantajosa como resultado; 

XI - O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta 

de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes 

aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de 

profissionais para assessoramento técnico da comissão. 

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo 

assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam 

configurar conflito de interesses. 

 

Seção III 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

Art. 33 O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes 

critérios: 

I - Menor preço; 

II - Maior desconto; 

III - Melhor técnica ou conteúdo artístico; 

IV - Técnica e preço; 
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V - Maior lance, no caso de leilão; 

VI - Maior retorno econômico. 

 

Art. 34 O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por 

técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos 

os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. 

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 

reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros 

fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição 

do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto 

em regulamento. 

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado 

no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. 

 

Art. 35 O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará 

exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e 

o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos 

vencedores. 

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá 

ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, 

científica ou artística. 

 

Art. 36 O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a 

partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas 

atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. 

§ 1º O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido 

quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da 

qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos 

estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração 

nas licitações para contratação de: 

I - Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, 

caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser 

preferencialmente empregado; 

II - Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio 

restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação; 

III - Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação; 

IV - Obras e serviços especiais de engenharia; 

V - Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de 

execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre 

sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções 

e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios 
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objetivamente definidos no edital de licitação. 

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as 

propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos 

licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a 

proposta técnica. 

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração 

Pública deverá ser considerado na pontuação técnica. 

 

Art. 37 O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser 

realizado por:  

I - Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio 

da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente 

realizados; 

II - Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada 

para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, 

considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o 

programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos 

produtos que serão entregues; 

III - Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores 

aferida nos documentos comprobatórios e em registro cadastral unificado 

disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) 

membros e poderá ser composta de: 

I - Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros 

permanentes da Administração; 

II - Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome 

na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam 

supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no art. 6o 

deste Decreto. 

 

Art. 38 No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de 

pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do 

respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional 

correspondente. 

 

Art. 39 O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente 

para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a 

Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de 

forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. 

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput 

deste artigo, os licitantes apresentarão: 
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I - Proposta de trabalho, que deverá contemplar: 

a) As obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou 

fornecimento; 

b) A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à 

obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária; 

II - Proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se 

estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. 

§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da 

economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para 

a remuneração devida ao contratado. 

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado 

da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, 

deduzida a proposta de preço. 

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de 

eficiência: 

I - A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será 

descontada da remuneração do contratado; 

II - Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior 

ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a 

outras sanções cabíveis. 

 

Seção IV 

Disposições Setoriais 

SUBSEÇÃO I 

DAS COMPRAS 

 

Art. 40 O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo 

anual e observar o seguinte: 

I - Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 

II - Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;  

III - Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de 

consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 

mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo; 

IV - Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do 

material; 

V - Atendimento aos princípios: 

a) Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, 

técnicas ou de desempenho; 

b) Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso; 

c) Da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com 
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a prevista no orçamento. 

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XVI do 

caput do art. 5o deste Decreto, além das seguintes informações: 

I - Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de 

padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, 

compatibilidade, durabilidade e segurança; 

II - Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos 

provisório e definitivo, quando for o caso; 

III - Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência 

técnica, quando for o caso. 

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão 

ser considerados: 

I - A viabilidade da divisão do objeto em lotes; 

II - O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 

economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 

qualidade; e 

III - O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de 

mercado. 

§ 3º O parcelamento não será adotado quando: 

I - A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior 

vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor; 

II - O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a 

possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; 

III - O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor 

exclusivo. 

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, desde 

que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir 

que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante 

deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de 

serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.  

 

Art. 41 No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração 

poderá excepcionalmente: 

I - Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, 

nas seguintes hipóteses: 

a) Em decorrência da necessidade de padronização do objeto;  

b) Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas 

e padrões já adotados pela Administração; 

c) Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um 

fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; 

d) Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida 
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pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir 

apenas como referência; 

II - Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-

qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou 

no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que 

previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação; 

III - Vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo 

administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados 

anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao 

pleno adimplemento da obrigação contratual; 

IV - Solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que 

assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. 

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo restringir-

se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de 

julgamento das propostas ou de lances. 

 

Art. 42 A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como 

similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por 

qualquer um dos seguintes meios: 

I - Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 

determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro; 

II - Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade 

de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto; 

III - Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que 

possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo 

de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial 

competente ou por entidade credenciada. 

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, 

certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). 

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo 

do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do 

licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o 

julgamento, como condição para firmar contrato. 

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo 

poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na 

especialidade do objeto, previamente indicada no edital. 

 

Art. 43 O processo de padronização deverá conter: 

I - Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e 
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estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de 

manutenção e garantia; 

II - Despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;  

III - Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em 

sítio eletrônico oficial. 

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade 

de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que 

decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com 

indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa 

decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial. 

§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão 

disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das 

contratações desse tipo de solução. 

 

Art. 44 Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo 

técnico preliminar ETP deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, 

com indicação da alternativa mais vantajosa. 

 

SUBSEÇÃO II 

DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

Art. 45 As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, 

especialmente, as normas relativas a: 

I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas 

obras contratadas; 

II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas 

no procedimento de licenciamento ambiental; 

III - Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 

comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos 

naturais; 

IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive 

por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras 

contratadas; 

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Art. 46 Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os 

seguintes regimes: 

I - Empreitada por preço unitário; 

II - Empreitada por preço global; 

III - Empreitada integral; 
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IV - Contratação por tarefa; 

V - Contratação integrada; 

VI - Contratação semi-integrada; 

VII - Fornecimento e prestação de serviço associado. 

 

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto 

executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 17 deste Decreto. 

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de 

contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de 

acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os 

requisitos estabelecidos no inciso XVII do art. 5o deste Decreto. 

§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo 

contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma 

físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que 

avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e 

conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a 

qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade 

integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. 

§ 4º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, 

sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a 

efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: 

I - O responsável por cada fase do procedimento expropriatório; 

II - A responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas; 

III - A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens 

expropriados, inclusive de custos correlatos; 

IV - A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela 

diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos 

eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens 

expropriados; 

V - Em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na 

posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. 

§ 5º Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da 

Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a 

superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de 

custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de 

facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a 

responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. 

§ 6º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores.  

§ 7º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput 
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deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e 

pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro 

vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de 

sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela 

execução de quantidades de itens unitários.  

 

SUBSEÇÃO III 

DOS SERVIÇOS EM GERAL 

 

Art. 47 As licitações de serviços atenderão aos princípios: 

I - Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, 

técnicas ou de desempenho; 

II - Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso. 

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados: 

I - A responsabilidade técnica; 

II - O custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da 

redução de custos, com divisão do objeto em itens; 

III - O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de 

mercado. 

§ 2º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá 

definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento 

de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade 

de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da 

Administração. 

 

Art. 48 Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área 

de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à Administração ou a seus 

agentes, na contratação do serviço terceirizado: 

I - Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 

indiretamente o objeto contratado; 

II - Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 

contratado; 

III - Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora 

de serviço  terceirizado; 

IV - Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários 

pagos;  

V - Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a 

execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; 

VI - Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da 
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Administração na gestão interna do contratado. 

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado 

contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital 

de licitação. 

 

Art. 49 A Administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais 

de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa 

contratação não implique perda de economia de escala, quando:  

I - O objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e 

simultânea por mais de um contratado; e 

II - A múltipla execução for conveniente para atender à Administração.  

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração 

deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual 

relativamente a cada um dos contratados. 

 

Art. 50 Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão 

de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, 

sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos 

empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto 

ao: 

I - Registro de ponto; 

II - Recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

III - Comprovante de depósito do FGTS; 

IV - Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; 

V - Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato; 

VI - Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma 

prevista em norma coletiva. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

Art. 51 Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 73 deste Decreto, a 

locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, 

do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de 

amortização dos investimentos necessários. 
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CAPÍTULO III 

DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO 

 

Art. 52 Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão 

de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de 

legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da 

Administração deverá: 

I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de 

atribuição de prioridade; 

II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma 

clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à 

contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 

consideração na análise jurídica. 

§ 2º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a 

autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no 

art. 53. 

§ 3º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração 

também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, 

termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, 

outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. 

§ 4º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato 

da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, 

a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização 

de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes 

previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. 

 

Art. 53 A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e 

manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

§ 1º Enquanto a Prefeitura de Quilombo/SC não adotar o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), conforme estabelece o Parágrafo Único do Art. 

176 da Lei Federal nº 14.133/21, deverá: 

I - Publicar seus editais de licitação em diário oficial, as informações que a citada 

Lei 14.133/21 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. 

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e 
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de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade 

responsável pela licitação91 ou, no caso de consórcio público, do ente de maior 

nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente 

cadastrados para esse fim. 

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável 

pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 1º deste artigo, os 

documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham 

integrado o edital e seus anexos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES 

 

Art. 54 Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a 

partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 

I - Para aquisição de bens: 

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço 

ou de maior desconto; 

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” deste inciso;  

II - No caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço 

ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns 

de engenharia; 

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 

menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e 

serviços especiais de engenharia; 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação 

integrada; 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação 

semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, “b” e “c” deste 

inciso; 

III - Para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 

(quinze) dias úteis; 

IV - Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou 

de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis. 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma 

forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos 

atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a 

 
91 Mais um indicativo de que o município não fez uma análise criteriosa do ato de 
regulamentar. 
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formulação das propostas. 

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, 

ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde92, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Seção I 

Dos Modos De Disputa 

 

Art. 55 O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente: 

I - Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de 

lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes; 

II - Fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e 

hora designadas para sua divulgação. 

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando 

adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o 

critério de julgamento de técnica e preço. 

§ 3º Serão considerados intermediários os lances: 

I - Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de 

julgamento de maior lance; 

II - Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 

critérios de julgamento. 

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a 

Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos 

estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais 

colocações. 

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o 

licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 

proposta vencedora, admitida a utilização dos preços  unitários, no caso de 

empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 

contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 

no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior 

do contrato. 

 

Art. 56 O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de 

 
92 Regulamento de município de deve tratar de licitações realizadas pela União. 
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valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 

 

Seção II 

Da garantia da Proposta 

 

Art. 57 Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a 

comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 

requisito de pré-habilitação. 

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a contratação. 

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em 

assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o 

§ 1º do art. 94 deste Decreto. 

 

CAPÍTULO V 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Art. 58 Serão desclassificadas as propostas que:  

I - Contiverem vícios insanáveis; 

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanável. 

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada. 

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto 

no inciso IV do caput deste artigo. 

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de 

avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, 

os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério 

de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente. 
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§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis 

as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração. 

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 

acordo com este Decreto. 

§ 6º No momento da abertura das propostas, havendo falta de assinaturas, 

rubricas, datas, dados bancários, etc., estando presente o representante da 

empresa, devidamente  credenciado e com os necessários poderes, esta situação 

poderá ser sanada na própria sessão pública, vedada a alteração das 

especificações do objeto e de seus respectivos preços unitários e totais. 

 

Art. 59 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto 

de cumprimento de obrigações previstos neste Decreto; 

III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - Empresas estabelecidas no Município de Quilombo/SC93, mas não havendo, 

será dado preferencia as empresas estabelecidas no estado de Santa Catarina; 

II - Empresas brasileiras; 

III - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

IV - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do 

 
93 A Lei nº 14.133 não prevê hipótese de critério de desempate para empresas sediadas nos 

municípios, mas sim nos Estados em que os municípios licitantes estão localizados. Nesse 

sentido, regra o inc. I do § 1º do art. 60 da Lei n. 14.133/2021: I - empresas estabelecidas no 

território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública 

estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de 

Município, no território do Estado em que este se localize; 
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disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Art. 60 Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 

a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 

preço máximo definido pela Administração. 

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de 

contratação, na forma de regulamento, preferencialmente em sessão pública 

presencial ou virtual, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos 

os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 

 

CAPÍTULO VI 

DA HABILITAÇÃO 

 

Art. 61 A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de 

informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 

I - Jurídica; 

II - Técnica; 

III - Fiscal, social e trabalhista; 

IV - Econômico-financeira. 

 

Art. 62 Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes 

disposições:  

I - Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos 

de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei; 

II - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo 

licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento; 

III - Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer 

caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado; 

IV - Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva 

de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas. 

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de 

desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
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convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 

edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o 

licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou 

serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá 

prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições 

e peculiaridades da contratação. 

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar 

vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes 

para os eventuais interessados. 

 

Art. 63 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

diligência, para: 

I - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame. 

II - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido 

encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, 

salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

Art. 64 As condições de habilitação serão definidas no edital. 

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a 

distância, nos termos dispostos em regulamento. 

§ 3º O Edital poderá prever a utilização de Cadastros de Fornecedores, como o 

CRC Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura de Quilombo/SC ou SICAF 

– Cadastro de 

Fornecedores do Governo Federal, onde os documentos inseridos nesses 
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cadastros e válidos 

no dia da abertura da Habilitação dispensaria a apresentação desses na fase de 

Habilitatória. 

 

Art. 65 A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer 

direitos e 

assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à 

comprovação de 

existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da 

atividade 

a ser contratada. 

 

Art. 66 A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional 

será restrita a: 

I - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de 

contratação; 

II - Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na 

execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios; 

III - Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados 

e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação 

de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

IV - Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso;  

V - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 

VI - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor 

individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 

cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 

tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que 

se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, 
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poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa 

possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de 

características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis 

deverão ser previstas em regulamento. 

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades 

estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se 

comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou 

atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao 

objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que 

não poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput 

deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será 

admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração. 

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 

V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do 

contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no 

Brasil. 

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico 

referido nos incisos I e III do caput deste artigo. 

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação 

técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial 

subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, 

hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao 

mesmo potencial subcontratado. 

§ 10 Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 

emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o 

contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada 

por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 

avaliação de sua qualificação técnica: 

I - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as 

experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada 

na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações 

para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão 

ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 

II - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as 

experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo 

com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação 
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de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. 

§ 11 Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de 

participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou 

da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de 

constituição do consórcio. 

§ 12 Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão 

admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma 

de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 

III e IV do caput do art. 153 deste Decreto em decorrência de orientação proposta, 

de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

 

Art. 67 As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a 

verificação dos seguintes requisitos: 

I - A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

III - A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV - A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

V - A regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

VI - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal.  

§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser 

substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a 

comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. 

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput 

deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. 

 

Art. 68. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão 

econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, 

devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos 

previstos no edital,  devidamente justificados no processo licitatório, e será 

restrita à apresentação da seguinte documentação: 

I - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;  

II - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante. 

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por 
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profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante 

dos índices econômicos previstos no edital. 

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência 

de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou 

lucratividade. 

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante 

que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas 

parcelas já executadas de contratos firmados. 

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a 

avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das 

obrigações decorrentes da licitação. 

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao 

último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 

(dois) anos.  

 

Art. 69 A documentação referida neste Capítulo poderá ser: 

I - Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente 

admitido pela Administração; 

II - Substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, 

desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao 

disposto neste Decreto; 

III - Dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, 

nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa 

de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa 

e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão 

apresentar documentos equivalentes. 

 

CAPÍTULO VII 

DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

Art. 70 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 

que poderá: 

I - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II - Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III - Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 
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terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com 

vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles 

dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha 

dado causa. 

§ 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 

resultante de fato superveniente devidamente comprovado.  

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 

manifestação dos interessados. 

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e 

aos procedimentos auxiliares da licitação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

Seção I 

Do Processo de Contratação Direta 

 

Art. 71 O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar ETP, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo;  

II - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 

21 deste Decreto; 

III - Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - Razão da escolha do contratado; 

VII - Justificativa de preço; 

VIII - Autorização da autoridade competente. 

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. 

 

Art. 72 Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou 

erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão 
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solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções 

legais cabíveis. 

 

Seção II 

Da Inexigibilidade De Licitação 

 

Art. 73 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 

casos de:  

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivos; 

II - Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação: 

a) Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) Pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração 

deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de 

exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro 

documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência 

por marca específica. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, 
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carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de 

representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, 

afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de 

empresário com representação restrita a evento ou local específico. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de 

notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é 

vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos 

daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. 

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem 

ser observados os seguintes requisitos: 

I - Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de 

adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de 

amortização dos investimentos; 

II - Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que 

atendam ao objeto; 

III - Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou 

locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.  

 

Seção III 

Da Dispensa De Licitação 

 

Art. 74 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; 

III - Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes; 

IV - Para contratação que tenha por objeto: 
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a) Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 

manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

b) Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de 

obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

c) Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 

científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

d) Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a 

contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

e) Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública; 

f) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;  

g) Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados 

ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V do caput do 

art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade 

justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação; 

h) Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 

V - Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º- A, 

4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 

gerais de contratação constantes da referida Lei; 

VI - Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou 

de grave perturbação da ordem; 

VII - Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 
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VIII - Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 

Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

IX - Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 

X - Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da 

direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos 

durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles 

definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; 

XI - Para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de 

critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização; 

XII - Para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

XIII - Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 

estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XIV - Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso X do caput deste artigo, e que tenha 

sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor neste 

Decreto, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. 

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 

I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:  
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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.  

§ 2º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

§ 4º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo, quando 

aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais 

instituídos em regulamentação específica. 

§ 5º Para os fins do inciso VII do caput deste artigo, considera-se emergencial a 

contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço 

público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma 

do art. 21 deste Decreto e adotadas as providências necessárias para a conclusão 

do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos 

agentes públicos que deram causa à situação emergencial. 

§ 6º 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.  

 

Seção IV 

Das Alienações 

 

Art. 75 A alienação de bens da Prefeitura de Quilombo/SC, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às 

fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade 

leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) Dação em pagamento; 

b) Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 

Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 

alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso; 

c) Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às 
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finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não 

ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo 

avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso; 

d) Investidura; 

e) Venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera 

de governo; 

f) Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 

locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados 

ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização 

fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da 

Administração Pública; 

g) Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, 

locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área 

de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas 

de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou 

entidade da Administração Pública; 

h) Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras 

públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º 

da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, 

atendidos os requisitos legais; 

i) Legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 

1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública 

competentes; 

j) Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 

de julho de 2017; 

II - Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, 

dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 

avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha 

de outra forma de alienação; 

b) Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

c) Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 

específica; 

d) Venda de títulos, observada a legislação pertinente; 

e) Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da 

Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles 

dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

§ 1º A alienação de bens imóveis da Prefeitura de Quilombo/SC cuja aquisição 
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tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento 

dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na 

modalidade leilão. 

§ 2º  Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, 

cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio 

da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. 

§ 3º  A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real 

de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a: 

I - Outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a 

localização do imóvel; 

II - Pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão 

competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação 

mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de 

que trata o § 1º do art. 6º  da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. 

§ 4º  A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dispensada de 

autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos: 

I - Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja 

comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; 

II - Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e 

administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas; 

III - Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas 

leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de 

zoneamento ecológico-econômico; 

IV - Previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, em 

caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse 

social; 

V - Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, 

impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária;  

VI - Limitação a áreas de que trata o § 1º  do art. 6º  da Lei nº 11.952, de 25 de 

junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores; 

VII - Acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea 

“i” do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste 

parágrafo. 

§ 5º Entende-se por investidura, para os fins deste Decreto, a: 

I - Alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou 

resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço 

que não seja inferior ao  da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) 

do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto 

neste Decreto; 

II - Alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de 

imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a usina 
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hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e 

que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. 

§ 6º  A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de 

reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse 

público devidamente justificado.  

§ 7º  Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel 

em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações 

serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.  

 

Art. 76 Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao 

licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do 

imóvel objeto da licitação. 

 

CAPÍTULO IX 

DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES 

Seção I 

Dos Procedimentos Auxiliares 

 

Art. 77 São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por 

este Decreto: 

I - Credenciamento; 

II - Pré-qualificação; 

III - Procedimento de manifestação de interesse; 

IV - Sistema de registro de preços; 

V - Registro cadastral. 

§ 1º  Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a 

critérios claros e objetivos definidos em regulamento. 

§ 2º  O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações 

previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento 

das licitações. 

 

Seção II 

Do Credenciamento 

 

Art. 78 O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 

contratação: 

I - Paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a 

Administração a realização de contratações simultâneas em condições 

padronizadas; 

II - Com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a 
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cargo do beneficiário direto da prestação; 

III - Em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da 

prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio 

de processo de licitação. 

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em 

regulamento, observadas as seguintes regras: 

I - A Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio 

eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o 

cadastramento permanente de novos interessados; 

II - Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a 

contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser 

adotados critérios objetivos de distribuição da demanda; 

III - O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições 

padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste 

artigo, deverá definir o valor da contratação; 

IV - Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a Administração deverá 

registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação; 

V - Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem 

autorização expressa da Administração; 

VI - Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no 

edital. 

 

Seção III 

Da Pré-Qualificação 

 

Art. 79 A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para 

selecionar previamente: 

I - Licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura 

licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços 

objetivamente definidos; 

II - Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela 

Administração. 

§ 1º  Na pré-qualificação observar-se-á o seguinte: 

I - Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já 

constarem do registro cadastral; 

II - Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.  

§ 2º  O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a 

inscrição de interessados. 

§ 3º Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital: 

I - As informações mínimas necessárias para definição do objeto; 

II - A modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. 
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§ 4º A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada 

pela Administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, 

com vistas à ampliação da competição. 

§ 5º Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e 

serviços da Administração. 

§ 6º A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo 

as especialidades dos fornecedores. 

§ 7º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os 

requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em 

qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. 

§ 8º Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade: 

I - De 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo; 

II - Não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos 

interessados. 

§ 9º Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e 

mantidos à disposição do público. 

§ 10 A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser 

restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. 

 

Seção IV 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse 

 

Art. 80 A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante 

procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação 

de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, 

investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam 

com questões de relevância pública, na forma de regulamento. 

§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à 

contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com 

a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação 

deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. 

§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, 

levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de 

interesse previsto no caput deste artigo: 

I - Não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório; 

II - Não obrigará o poder público a realizar licitação; 

III - Não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em 

sua elaboração; 

IV - Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer 

hipótese, a cobrança de valores do poder público. 
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§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a 

Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de 

que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do 

objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades 

do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e 

vantagem entre as demais possíveis. 

§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, 

assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as 

empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que 

se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos 

produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam 

causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia 

fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das 

necessidades da Administração. 

 

Seção V 

Do Sistema De Registro De Preços 

 

Art. 81 O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais 

deste Decreto e deverá dispor sobre: 

I - As especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima 

de cada item que poderá ser adquirida; 

II - A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de 

serviços, de unidades de medida; 

III - A possibilidade de prever preços diferentes: 

a) Quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; 

b) Em razão da forma e do local de acondicionamento; 

c) Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote; 

d) Por outros motivos justificados no processo; 

III - A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo 

inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela; 

IV - O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior 

desconto sobre tabela de preços praticada no mercado; 

V - As condições para alteração de preços registrados; 

VI - O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que 

aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a 

preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação; 

VII - A vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de 

registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já 

tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo 

inferior ao máximo previsto no edital; 
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VIII - As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas 

consequências. 

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá 

ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a 

adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o 

critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no 

edital. 

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros 

estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 21 deste Decreto, a contratação posterior de 

item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e 

demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. 

§ 3º É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de 

contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes 

situações: 

I - Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver 

registro de demandas anteriores; 

II - No caso de alimento perecível; 

III - No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. 

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor 

máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. 

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens 

e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes 

condições: 

I - Realização prévia de ampla pesquisa de mercado; 

II - Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; 

III - Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle; 

IV - Atualização periódica dos preços registrados; 

V - Definição do período de validade do registro de preços; 

VI - Inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens 

ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de 

classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta 

original. 

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser 

utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou 

entidade. 

 

Art. 82 A existência de preços registrados implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a 

contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, desde que devidamente motivada. 
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Art. 83 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e 

poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço 

vantajoso.  

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua 

vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. 

 

Art. 84 A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de 

engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes 

requisitos: 

I - Existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional; 

II - Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. 

 

Art. 85 O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do 

processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público 

de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento94, possibilitar, 

pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou 

entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da 

contratação. 

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o 

órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.  

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os 

órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não 

participantes, observados os seguintes requisitos: 

I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações 

de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 

II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores 

praticados pelo mercado na forma do art. 21 deste Decreto; 

III - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do 

fornecedor. 

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, 

na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de 

órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. 

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se 

 
94 Este para este tema ser tratado neste regulamento. 
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refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do 

Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública 

estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências 

voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se 

destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e 

comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados 

no mercado na forma do art. 21 deste Decreto. 

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-

hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, a adesão 

à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita 

ao limite de que trata o § 5º deste artigo. 

 

Seção VI 

Do Registro Cadastral 

 

Art. 86 Para os fins deste Decreto, a Prefeitura de Quilombo utilizará, 

gradativamente, o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de 

licitantes, na forma disposta em regulamento. 

§ 1º É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral 

complementar para acesso a edital e anexos. 

§ 2º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, 

atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, 

bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. 

§ 3º Na hipótese a que se refere o § 2º deste artigo, será admitido fornecedor que 

realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de 

propostas. 

 

TÍTULO III 

DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

Art. 87 Os contratos de que trata este Decreto regular-se-ão pelas suas cláusulas 

e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

§ 1º Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus 
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representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do 

processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às 

normas deste Decreto e às cláusulas contratuais. 

§ 2º Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para 

sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de 

licitação e os da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a 

contratação direta e os da respectiva proposta. 

 

Art. 88 A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para 

assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Decreto. 

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e 

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 

vencedor. 

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos. 

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 

2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual 

atualização nos termos do edital, poderá: 

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; 

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação 

de melhor condição. 

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta 

em favor do órgão ou entidade licitante. 

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 

forma do inciso I do § 4º deste artigo. 

§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes 
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classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos 

critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo. 

 

Art. 89 Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao 

processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos 

quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da 

legislação que regula o acesso à informação. 

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por 

escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e 

mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos 

aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.  

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a 

Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de 

inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo 

processo. 

 

Art. 90 São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 

I - O objeto e seus elementos característicos; 

II - A vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato 

que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; 

III - A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos 

omissos;  

IV - O regime de execução ou a forma de fornecimento; 

V - O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

VI - Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para 

liquidação e para pagamento;  

VII - Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação 

e recebimento definitivo, quando for o caso; 

VIII - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional 

programática e da categoria econômica; 

IX - A matriz de risco, quando for o caso; 

X - O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso; 
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XI - O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, quando for o caso; 

 

XII - As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, 

inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de 

valores a título de pagamento; 

XIII - O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos 

estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de 

manutenção e assistência técnica, quando for o caso; 

XIV - Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas e suas bases de cálculo; 

XV - As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XVI - A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 

exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação 

direta; 

XVII - A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

XVIII - O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em 

regulamento; 

XIX - Os casos de extinção. 

§ 1º Os contratos celebrados pela Prefeitura de Quilombo com pessoas físicas ou 

jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que 

declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 

questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

I - Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja 

feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro 

internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação; 

II - Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos 

fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder 

Executivo. 

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, 

o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da 

ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de 

outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. 

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula 

que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à 

data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice 

específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos 
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respectivos insumos. 

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 

(um) ano, o critério de reajustamento de preços será por: 

I - Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão 

de índices específicos ou setoriais; 

II - Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra 

ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação 

dos custos.  

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com 

o regime de execução, a medição será mensal. 

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao 

pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 (um) mês, contado 

da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 132 deste 

Decreto. 

 

Art. 91 Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, 

inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e 

aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e 

dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a 

respectiva documentação técnica associada -, o autor deverá ceder todos os 

direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em 

que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem 

necessidade de nova autorização de seu autor. 

§ 1º Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, 

insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de 

informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em 

suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 

§ 2º É facultado à Prefeitura de Quilombo deixar de exigir a cessão de direitos a 

que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação envolver 

atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de 

inovação, considerados os princípios 

e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. 

§ 3º Na hipótese de posterior alteração do projeto pela Administração Pública, o 

autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou 

entidades competentes. 

 

Art. 92 A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é 

condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá 
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ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: 

I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; 

II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. 

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua 

assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do 

caput deste artigo, sob pena de nulidade. 

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação 

de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos 

do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da 

hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas 

específicas. 

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em 

até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e 

os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis 

após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados.  

§ 4º Enquanto a Prefeitura de Quilombo/SC não adotar o PNCP, as publicidades 

obedecerão ao disposto no Parágrafo único do art. 176 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

Art. 93 O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, 

em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 

execução de serviço: 

I - Dispensa de licitação em razão de valor; 

II - Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não 

resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, 

independentemente de seu valor. 

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que 

couber, o disposto no art. 90 deste Decreto. 

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de 

pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim 

entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

CAPÍTULO II 

DAS GARANTIAS 

 

Art. 94 A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, 

mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, 

serviços e fornecimentos. 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de 

endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração. 

§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação 

da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo 

contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1º deste 

artigo. 

 

Art. 95 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as 

multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, 

observadas as seguintes regras nas contratações regidas por este Decreto: 

I - O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 

contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

II - O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago 

o prêmio nas datas convencionadas. 

Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento 

contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-

garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas 

condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 94 deste Decreto. 

 

Art. 96 Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser 

de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração 

desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante 

análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. 

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com 

vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será 

utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais 

previstos no caput deste artigo. 

 

Art. 97 Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, 

poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com 

cláusula de retomada prevista no art. 100 deste Decreto, em percentual 
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equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato. 

 

Art. 98 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 

Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

Art. 99 Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela 

Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens 

deverá ser acrescido ao valor da garantia. 

 

Art. 100 Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir 

a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a 

seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e 

concluir o objeto do contrato, hipótese em que: 

I - A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como 

interveniente anuente e poderá: 

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

b) acompanhar a execução do contrato principal; 

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento; 

I - A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 

conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 

fiscal; 

II - A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou 

parcialmente. 

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão 

observadas as seguintes disposições: 

I - Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 

obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

II - Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade 

da importância segurada indicada na apólice. 

 

CAPÍTULO III 

DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 101 O regime jurídico dos contratos instituído por este Decreto confere à 

Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: 

I - Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

II - Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados neste Decreto; 
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III - Fiscalizar sua execução; 

IV - Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

a) Risco à prestação de serviços essenciais; 

b) Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 

contratado, inclusive após extinção do contrato. 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão 

ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas econômico-

financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio 

contratual. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

Art. 102 A duração dos contratos regidos por este Decreto será a prevista em 

edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício 

financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no 

plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 

 

Art. 103 A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) 

anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as 

seguintes diretrizes: 

I - A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a 

maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual; 

II - A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, 

a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em 

sua manutenção; 

III - A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não 

dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá apenas na 

próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior 

a 2 (dois) meses, contado da referida data. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização 

de programas de informática. 

 

Art. 104 Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser 

prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que 

haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e 
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os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação 

com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. 

 

Art. 105 A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 (dez) 

anos nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos incisos V, VI, 

XII e XVI do caput do art. 74 deste Decreto. 

 

Art. 106 A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado 

nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de 

monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de 

créditos orçamentários vinculados à contratação. 

 

Art. 107 Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere 

economia para a Administração, os prazos serão de: 

I - Até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento; 

II - Até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim 

considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, 

realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao 

patrimônio da Administração Pública ao término do contrato. 

 

Art. 108 Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de 

vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 

no período firmado no contrato. 

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

I - O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

II - A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 

as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

Art. 109 Os prazos contratuais previstos neste Decreto não excluem nem revogam 

os prazos contratuais previstos em lei especial. 

 

Art. 110 O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço 

associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao 

fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de 

operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de 

recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 104 deste 

Decreto. 

 

Art. 111 O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes 

de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 (quinze) anos  
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CAPÍTULO V 

DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

 

Art. 112 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas avençadas e as normas deste Decreto, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

§ 1º É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou 

serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe 

do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. 

§ 2º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

§ 3º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 2º deste 

artigo por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio 

eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização 

pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável 

pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício 

da sua execução. 

§ 4º Os textos com as informações de que trata o § 3º deste artigo deverão ser 

elaborados pela Administração. 

 

Art. 113 Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 

em outras normas específicas.  

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá 

comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o caput deste 

artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. 

 

Art. 114 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) 

ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente 

designados conforme requisitos estabelecidos no art. 6o deste Decreto, ou pelos 

respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 

subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 

providência que ultrapasse sua competência. 
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§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo 

com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

§ 4º O fiscal entregará periodicamente ao Gestor do Contrato, relatório com todos 

os apontamentos e eventos ocorridos naquele mês ou naquela semana, tanto os 

quesitos positivos ou negativos da prestação dos serviços ou fornecimentos de 

materiais. Nessas anotações estarão contempladas todas as tratativas e 

providências ocorridas, inclusive documentos, laudos, perícias, vistorias, e as 

providências tomadas pelo preposto da contratada. 

§ 5º Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, 

deverão ser observadas as seguintes regras: 

I - A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil 

objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo 

de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 

exclusiva de fiscal de contrato; 

II - A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do 

contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. 

 

Art. 115 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local 

da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

 

Art. 116 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 

materiais nela empregados.  

 

Art. 117 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá 

nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

contratante. 

 

Art. 118 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais 

e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu 

pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a 

regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de 

imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente 

pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se 
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comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 

de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo 

contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, 

poderá, entre outras medidas:  

I - Exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura 

para verbas rescisórias inadimplidas; 

II - Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações 

trabalhistas vencidas relativas ao contrato; 

III - Efetuar o depósito de valores em conta vinculada; 

IV - Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas 

trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado; 

V - Estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a  

ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que 

participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante 

ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. 

§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3º 

deste artigo são absolutamente impenhoráveis. 

§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no 

art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 

Art. 119. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço 

ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer 

condições para a subcontratação. 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

 

Art. 120 A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre 

todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos 

por este Decreto,  ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
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contrato. 

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça 

prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o 

prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual 

período.  

 

CAPÍTULO VI 

DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS 

 

Art. 121 Os contratos regidos por este Decreto poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - Unilateralmente pela Administração: 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica a seus objetivos; 

b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

este Decreto; 

II - Por acordo entre as partes: 

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, 

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a 

antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

d) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 

execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 

repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras 

e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável 

técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos 

causados à Administração. 

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste artigo às 

contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada 

pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, 

servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias 

ao contratado. 
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Art. 122 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 121 

deste Decreto, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 

compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os 

acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

 

Art. 123 As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 121 

deste Decreto não poderão transfigurar o objeto da contratação.  

 

Art. 124 Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo 

aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da 

relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 

Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do 

aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 122 deste Decreto. 

 

Art. 125 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença 

percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

 

Art. 126 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se 

o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos 

trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

Art. 127 Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os 

encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo 

aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

Art. 128 A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização 

por meio de termo indenizatório. 

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de 

eventual prorrogação nos termos do art. 104 deste Decreto. 

 

Art. 129 A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo 

contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da 
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execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação 

de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

 

Art. 130 Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-

integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes 

casos:  

I - Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso 

fortuito ou força maior; 

II - Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, 

desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, 

observados os limites estabelecidos no art. 122 deste Decreto; 

III - Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 

termos do § 5º do art. 46 deste Decreto;  

IV - Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

 

Art. 131 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, 

conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, 

alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os 

preços contratados. 

 

Art. 132 Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão 

repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 

demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada: 

I - À da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;  

II - Ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta 

esteja vinculada, para os custos de mão de obra. 

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, 

convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não 

trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como 

de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas 

nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração 

Pública. 
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§ 3º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado 

da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. 

§ 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da 

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, 

como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à 

execução dos serviços. 

§ 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a 

repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser dividida 

em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de 

trabalho das categorias envolvidas na contratação. 

§ 6º A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 

demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da 

planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou 

sentença normativa que fundamenta a repactuação. 

 

Art. 133 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser 

realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como 

nas seguintes situações: 

I - Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de 

preços previstos no próprio contrato; 

II - Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento previstas no contrato; 

III - Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - Empenho de dotações orçamentárias. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS 

 

Art. 134 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser 

formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, as seguintes situações: 

I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 
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V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 

VI - Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII - Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão 

ou da entidade contratante; 

IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em 

lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.  

§ 1º Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação 

da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. 

§ 2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

I - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 

122 deste Decreto; 

II - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 3 (três) meses; 

III - Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 

despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

V - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento 

das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 

desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste 

artigo observarão as seguintes disposições: 

I - Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o 

contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 

contribuído; 

II - Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 121 deste Decreto. 
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§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 94 deste Decreto deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

Art. 135 A extinção do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

§ 1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

§ 2º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a:  

I - Devolução da garantia; 

II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

III - Pagamento do custo da desmobilização. 

 

Art. 136 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas neste Decreto, as seguintes 

consequências: 

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração;  

II - Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material 

e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua 

continuidade; 

III - Execução da garantia contratual para: 

a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando 

cabível; 

c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

IV - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo 

ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

645 
 

serviço por execução direta ou indireta. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de 

autorização expressa do secretário municipal competente, conforme o caso. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Art. 137 O objeto do contrato será recebido: 

I - Em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais; 

II - Em se tratando de compras: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais.  

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver 

em desacordo com o contrato. 

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei 

ou pelo contrato. 

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e 

definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. 

§ 4º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os 

ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 

contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 

§ 5º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela 

Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade 

objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

§ 6º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não 

eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão 

de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade 

objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e 

pela funcionalidade da construção, da reforma, da  recuperação ou da ampliação 
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do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 

contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou 

pela substituição necessárias. 

 

CAPÍTULO IX 

DOS PAGAMENTOS 

 

Art. 138 No dever de pagamento pela Prefeitura de Quilombo/SC, será observada 

a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas 

seguintes categorias de contratos: 

I - Fornecimento de bens; 

II - Locações; 

III - Prestação de serviços; 

IV - Realização de obras. 

§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada, 

mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação 

ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas 

competente, exclusivamente nas seguintes situações: 

I - Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública; 

II - Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, 

produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade 

cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento 

do objeto do contrato; 

III - Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas 

estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 

cumprimento do objeto do contrato; 

IV - Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, 

recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; 

V - Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 

integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 

atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de 

descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento 

da missão institucional. 

§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste 

artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo 

aos órgãos de controle a sua fiscalização. 

§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica 

de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus 

pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração 

dessa ordem. 
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Art. 139 Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento 

em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. 

 

Art. 140 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo 

previsto para pagamento. 

 

Art. 141 Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de 

engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao 

desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios 

de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação 

e no contrato. 

§ 1º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor 

economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à 

implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão 

à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação 

específica. 

§ 2º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite 

orçamentário fixado pela Administração para a contratação. 

 

Art. 142 Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a 

parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou 

à prestação de serviços. 

§ 1º A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível 

economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção 

do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente 

justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação 

ou instrumento formal de contratação direta.  

§ 2º A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como 

condição para o pagamento antecipado. 

§ 3º Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado 

deverá ser devolvido. 

 

Art. 143 No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade 

comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa 

e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964.  

 

CAPÍTULO X 

DA NULIDADE DOS CONTRATOS 

 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

648 
 

Art. 144 Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução 

contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da 

execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na 

hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre 

outros, dos seguintes aspectos: 

I - Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos 

benefícios do objeto do contrato; 

II - Riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do 

atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; 

III - Motivação social e ambiental do contrato; 

IV - Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

V - Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; 

VI - Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 

VII - Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o 

saneamento dos indícios de irregularidades apontados; 

VIII - Custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos 

convênios, das obras ou das parcelas envolvidas; 

IX - Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação; 

X - Custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 

XI - Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de 

interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e 

pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem 

prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. 

 

Art. 145 A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise 

prévia do interesse público envolvido, na forma do art. 144 deste Decreto, e 

operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria 

produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. 

§ 1º Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será 

resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 2º Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade 

da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento 

futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis) meses, 

prorrogável uma única vez. 

 

Art. 146 A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada 

eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que 

não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha 
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dado causa. 

 

Art. 147 Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu 

objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas 

contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena 

de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. 

 

CAPÍTULO XI 

DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

Art. 148 Nas contratações regidas por este Decreto, poderão ser utilizados meios 

alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a 

conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. 

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias 

relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas 

ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao 

inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo 

de indenizações. 

 

Art. 149 A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da 

publicidade.  

 

Art. 150 Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios 

alternativos de resolução de controvérsias. 

 

Art. 151 O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês 

de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. 

 

TÍTULO IV 

DAS IRREGULARIDADES 

CAPÍTULO I 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 152 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente 

pelas seguintes infrações: 

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
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devidamente justificado; 

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º  da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

 

Art. 153 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

neste Decreto as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - As peculiaridades do caso concreto; 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada 

exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 

152 deste Decreto, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do 

edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) 

nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado 

com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 

administrativas previstas no art. 152 deste Decreto. A aplicação da sanção 

prevista no inciso II do caput deste artigo assim será:  

I - Multa de Mora: 

a) O atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-

financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido 

de atraso; 

b) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por 
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cento) do valor da fase, etapa ou parcela do serviço; 

c) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrumento convocatório 

ou do contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial 

do contrato ou com as outras sanções de que trata o art. 152 deste Decreto; 

d) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá 

rescindir o contrato ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior 

a 90 (noventa) dias corridos; 

II - Por inexecução total ou parcial do objeto contratado:  

a) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois 

por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item não 

cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condição ajustada no contrato, 

ou da Nota de Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços; 

b) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por 

inexecução total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do 

contrato, sem prejuízo da multa de mora ou das demais sanções de que trata o 

art. 152 deste Decreto; 

III - A Prefeitura deverá informar à Contratada o valor a ser recolhido e o código 

de recolhimento contábil, devendo a Contratada, comprovar o 

recolhimento/quitação das multas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da notificação do ato que a impuser à Contratada, exauridos todos os 

recursos administrativos e o direito de ampla defesa. 

IV - Caso a multa não seja recolhida no prazo estipulado, descontar-se-á o seu 

valor das parcelas vincendas, ou das Garantias se houverem. 

V - Caso não seja satisfeito o pagamento na forma dos artigos anteriores, será 

promovido o desconto da multa devida, executando-se a garantia do contrato, 

Podendo ainda ser registrado no Cadastro de Inadimplentes (CADIN), e em 

outros canais competentes, podendo ainda a Prefeitura ajuizar os valores devidos 

e não pagos. 

VI - A aplicação de multa não exime a Contratada da reparação dos eventuais 

danos, perdas e prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração, 

tampouco exclui a possibilidade da imposição de outras penalidades 

administrativas. 

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI 

e VII do caput do art. 152 deste Decreto, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado 

a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e 

XII do caput do art. 152 deste Decreto, bem como pelas infrações administrativas 
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previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 

deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de 

análise jurídica e observará as seguintes regras: 

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva 

de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, 

quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da 

autoridade máxima da entidade;  

II - Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função 

administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico 

equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de 

regulamento. 

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da 

perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente. 

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública.  

 

Art. 154 Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 153 deste 

Decreto, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação. 

 

Art. 155 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 153 

deste Decreto requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 

conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não 

seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste 

artigo será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos 

seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de 

tempo de serviço no órgão ou entidade. 
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§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 

juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o 

contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação. 

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 

ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

Administração, e será: 

I - Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere 

o caput deste artigo; 

II - Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013; 

III - Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

 

Art. 156 Os atos previstos como infrações administrativas neste Decreto ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1o de agosto de 2013, serão 

apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

 

Art. 157 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos 

atos ilícitos previstos neste Decreto ou para provocar confusão patrimonial, e, 

nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a 

pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica 

prévia. 

 

Art. 158. A Administração da Prefeitura de Quilombo/SC deverá, no prazo 

máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar 

e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) 

e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do 

Poder Executivo federal.  

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III 

e IV do caput do art. 153 deste Decreto, o Poder Executivo regulamentará a forma 

de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma 

mesma empresa e derivadas de contratos distintos. 
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Art. 159 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a 

multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato, conforme 

estabelecido no inciso I do § 3º do art. 153 deste Decreto. 

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a 

Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do 

contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Decreto. 

 

Art. 160 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

I - Reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

II - Pagamento da multa; 

III - Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no 

caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 

penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

IV - Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V - Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput 

do art. 153 deste Decreto exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou 

contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo 

responsável. 

 

CAPÍTULO II 

DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS 

RECURSOS 

 

Art. 161 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação deste Decreto ou para solicitar esclarecimento sobre 

os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data 

de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será 

divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado 

ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

Art. 162 Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste Decreto 

cabem:  

I - Recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de 

lavratura da ata, em face de: 

a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
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b) Julgamento das propostas; 

c) Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) Anulação ou revogação da licitação; 

e) Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração; 

II - Pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” 

do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições: 

I - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I 

do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 

habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista 

no § 1º do art. 16 deste Decreto, da ata de julgamento; 

II - A apreciação dar-se-á em fase única. 

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à 

autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o 

recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível 

de aproveitamento. 

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 

início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

 

Art. 163 Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 

153 deste Decreto caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação. 

Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

Art. 164 Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 153 deste 

Decreto caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
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Art. 165 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 

da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será 

auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e 

subsidiá-la com as informações necessárias. 

 

CAPÍTULO III 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

 

Art. 166 As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e 

permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante 

adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas 

ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: 

I - Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, 

agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do 

órgão ou entidade;  

II - Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico 

e de controle interno do próprio órgão ou entidade; 

III - Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da 

Administração e pelo tribunal de contas. 

§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o 

caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou 

entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua 

implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e 

confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o 

resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e 

efetividade nas contratações públicas. 

§ 2º Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso 

irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, 

inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi 

compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela 

manutenção do seu sigilo. 

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do 

caput deste artigo observarão o seguinte: 

I - Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o 

seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, 

preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a 

capacitação dos agentes públicos responsáveis; 

II - Quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração, sem 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

657 
 

prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências 

necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a 

segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem 

como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos 

cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência. 

 

Art. 167 Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos neste 

Decreto, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e 

considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os 

resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 166 

deste Decreto. 

§ 1º As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser 

encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do 

processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. 

§ 2º A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos 

órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de 

tramitação e de deliberação. 

§ 3º Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar 

aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra 

irregularidades na aplicação deste Decreto. 

 

Art. 168 Na fiscalização de controle será observado o seguinte: 

I - Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis 

propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de 

trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem 

subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis 

proposições; 

II - Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios 

tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 

organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de 

controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas 

interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados; 

III - Definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 

atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo 

com as finalidades da contratação, 

devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os 

parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a 

dimensão geográfica. 
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§ 1º Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o tribunal de contas 

deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha 

dado causa à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data 

do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste artigo, prorrogável 

por igual período uma única vez, e definirá objetivamente: 

I - As causas da ordem de suspensão; 

II - O modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela 

suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por 

emergência. 

§ 2º Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou 

entidade deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, admitida a prorrogação: 

I - Informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão; 

II - Prestar todas as informações cabíveis; 

III - Proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. 

§ 3º A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o § 1º 

deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das 

alternativas 

possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua 

anulação.  

§ 4º O descumprimento do disposto no § 2º deste artigo ensejará a apuração de 

responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 169 Os prazos previstos neste Decreto serão contados com exclusão do dia 

do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes 

disposições: 

I - Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo; 

II - Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data; 

III - Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em 

que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. 

§ 1º Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo: 

I - O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet;  

II - A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for 

pelos correios. 

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 

vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for 

encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação 

eletrônica. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do vencimento não 
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houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o 

último dia do mês. 

 

Art. 170 O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em 

vigor deste Decreto continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na 

legislação revogada. 
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Rio Rufino 

 

Decreto n°463 de 30 de setembro de 2021 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo”. 

ERLON TANCREDO COSTA, prefeito de Rio Rufino, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, 

D E C R E T A: 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 
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quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Classificação de bens 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Vedação à aquisição de bens de luxo 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Normas complementares 

Art. 7º O Prefeito Municipal poderá editar normas complementares para a 

execução do disposto neste Decreto. 

Vigência 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Rufino, 30 de setembro de2021. 

ERLON TANCREDO COSTA 

Prefeito de Rio Rufino 
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Riqueza 

Decreto n. 4222, de 30 de setembro de 2021. 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1o de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública nas categorias de qualidade 

comum e de luxo. 

RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições previstas e autorizadas no Inciso VII do artigo 64 da Lei Orgânica 

do Município, 

DECRETA: 

Art.1o Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.  

§ 1o Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§ 2o Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração 

municipal. 

Art. 2o A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto. 

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Riqueza/SC, 30 de setembro de 2021. 

RENALDO MUELLER 

Prefeito de Riqueza 

ADEMAR ANTONIO PIGNAT 

Secretário de Administração e Finanças 
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Saltinho 

Decreto n. 4645/2021, de 27 de setembro de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos 

administrativos, no município de Saltinho e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Saltinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o art. 59, VII da Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal de Saltinho. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange os órgãos da administração direta e 

indireta do Município. 

Parágrafo Único: Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303/2016. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
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VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar95 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º Os Agentes de Contratação, a partir de 1º de abril de 2027, deverão ser 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do 

Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na 

municipalidade. 

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§ 5º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante 

do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

 
95 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo Único: Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo Único: Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 

o caput, poderá ser adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, os Catálogos do Governo Federal. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 
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das necessidades da Administração municipal. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber, desconsiderados os valores inexequíveis, 

inconsistentes e os excessivamente elevados. 

Art. 12. A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a 

critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na 

pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, 

desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 

aprovados pela autoridade competente. 

§ 1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 2º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 

13.395, de 5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§1º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

§2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 
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§3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO 

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir percentual mínimo 

entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) da mão de obra responsável pela 

execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de 

violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a 

exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 17. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

Art. 18. O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

Parágrafo Único: A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio 

de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a 

confiabilidade dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 

Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 
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§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo Único: Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo Único: Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 
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CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo Único: Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 
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de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de Registro de Preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 
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superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 
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de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DAS COMPRAS E/OU SERVIÇOS EFETIVADOS 

POR CONTRATAÇÃO DIRETA 

Art. 38. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão instruídos com os documentos descritos 

na lei supracitada, observadas as instruções normativas a serem expedidas pela 

Secretaria de Administração do Município, nas quais constarão as orientações 

adicionais para a formalização dos processos licitatórios e de contratação direta. 

Parágrafo Único: Na instrução dos processos de aquisições de produtos de 

valores inferiores ao inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, a estimativa de 

preços de que trata o art. 23 da referida Lei será comprovada, preferencialmente, 

mediante orçamentos entre empresas do ramo da contratação, podendo, ser 

utilizados de forma subsidiaria referenciais de preços extraídos de plataformas 

governamentais oficiais. 

Art. 39. Os processos de contratação direta, de que tratam os artigos 72 a 75 da 

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serão recepcionados, impulsionados e de 

responsabilidade do Agente de Contratação e sua equipe de apoio técnico, 

quando couber. 

Art. 40. A exigência dos documentos facultativos de que tratam o inciso I do art. 

72 da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal, obedecerão ao 

que segue: I - as contratações de valores superiores ao limite definido no § 2° do 

Art. 95 da Lei nº 14.133/2021 deverão ser acompanhadas de Termo de Referência. 

II - os demais documentos constantes como facultativos no caput do art. 72 terão 

sua exigência definida por Orientação Normativa as ser expedida pelo Controle 

Interno Municipal. 

Art. 41. Até que o Governo Federal implemente o Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) de que trata o art. 94 da lei mencionada, para o processamento 

das compras diretas a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial prevista no 

§ 3º do art. 75 e a prevista no inciso II do art.94 serão realizadas no Portal de 

Transparência do Governo do Município e publicadas no Diário Oficial do 

Município. 

Art. 42. Os órgãos deverão indicar de forma expressa no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, a legislação que está sendo adotada. 

§ 1°. Os contratos efetivados pela via de dispensa de licitação decorrentes de 

contratações realizadas com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, deverão 

observar todos os ritos, requisitos e critérios definidos naquela Lei. 

CAPÍTULO XXII 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 43. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 
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Parágrafo Único: Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXIII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 44. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIV 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 45. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 
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perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 46. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte 

forma: 

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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. 

Art. 48. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 49. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário. 

Saltinho - SC, 27 de Setembro de 2021. 

EDIMAR NORONHA DE FREITAS 

Prefeito Municipal  
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Santa Helena 

Decreto n°. 2.060 de 10 de junho de 2021 

Regulamenta o Sistema de Contratação Direta prevista no Capítulo VII, Sessão I 

a III da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 no município de Santa Helena - SC. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DE SANTA 

CATARINA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 20, inciso I, alínea “b” 

da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no Capítulo VII, Sessão I 

a III da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 

DECRETA: 

Art. 1º - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo 

Sistema de Contratação Direta, no âmbito da Administração Pública Municipal 

direta, autárquica e fundacional, fundos especiais e demais entidades 

controladas, direta ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto 

neste Decreto. 

Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 

DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

Seção I 

Do Processo de Contratação Direta 

Art. 3º - O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 

23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

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. 

Art. 4º - Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou 

erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão 

solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções 
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legais cabíveis. 

Seção II 

Da Inexigibilidade de Licitação 

Art. 5º - É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 

casos de: 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração 

deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de 

exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro 

documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência 

por marca específica. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, 

carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de 

representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, 

afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de 

empresário com representação restrita a evento ou local específico. 
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§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de 

notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é 

vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos 

daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. 

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem 

ser observados os seguintes requisitos: 

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de 

adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de 

amortização dos investimentos; 

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que 

atendam ao objeto; 

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou 

locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela. 

Seção III 

Da Dispensa de Licitação 

Art. 6º - 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; 

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes; 

IV - para contratação que tenha por objeto: 

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 

manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 
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forem manifestamente vantajosas para a Administração; 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de 

obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 

científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a 

contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal 

e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização 

requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 

mediante autorização por ato do comandante da força militar; 

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças 

singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em 

que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor 

ou executante e ratificada pelo comandante da força militar; 

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta 

duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de 

suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento; 

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 

ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por 

associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa 

renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, 

com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública; 

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível; 

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao 

rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V do caput do art. 

3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada 

de manutenção de sigilo sobre a investigação; 

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 

5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais 

de contratação constantes da referida Lei; 

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

679 
 

nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante 

demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios; 

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou 

de grave perturbação da ordem; 

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 

Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 

ou normalizar o abastecimento; 

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da 

direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos 

durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles 

definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; 

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de 

critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização; 

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária 

apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

680 
 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. 

§ 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. 

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados 

para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por 

autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

§ 5º A dispensa prevista na alínea "c" do inciso IV do caput deste artigo, quando 

aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais 

instituídos em regulamentação específica. 

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a 

contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço 

público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma 

do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do 

processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes 

públicos que deram causa à situação emergencial. 
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§ 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. 

Art. 7 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena, em 10 de junho de 2021. 

BLÁSIO IVO HICKMANN 

Prefeito Municipal 
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Santiago do Sul 

Decreto n°429/2021 – de 06 de dezembro de 2021. 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo. 

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul, 

Estado de Santa Catarina, usando de competência privativa que lhe confere o 

Inciso VIII, do Art. 67 da Lei Orgânica do Município de Santiago do Sul, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 
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I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 

contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, em 

06 de dezembro de 2021. 

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 

Prefeito Municipal. 
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São João do Oeste 

Decreto nº 147, de 04 de outubro de 2021. 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as 

demandas das estruturas da administração pública municipal nas categorias de 

qualidade comum e de luxo. 

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas em Lei e, em conformidade com o Artigo 

20º da Lei Federal n° 14.133 de 1º de abril de 2021, 

D E C R E T A: 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Definições 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no 

prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou 

com perda de sua identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 

d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas 

características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 

prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou 

matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 

Classificação de bens 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

685 
 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, 

conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de 

acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao 

longo do tempo, em função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado 

na definição do inciso I do caput do art. 2º: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade 

comum de mesma natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do 

órgão ou da entidade. 

Vedação à aquisição de bens de luxo 

Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo, 

nos termos do disposto neste Decreto. 

Bens de luxo na elaboração das solicitações de contratação 

Art. 6º As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com 

as unidades técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 

documentos de formalização de demandas antes do encaminhamento ao setor de 

licitações do município de São João do Oeste - SC. 

Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo 

de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização de 

demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 

dos bens demandados. 

Normas complementares 

Art. 7º O Prefeito Municipal de São João do Oeste, poderá editar normas 

complementares para a execução do disposto neste Decreto. 

Vigência 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São João do Oeste, 04 de Outubro de 2021. 

GENÉSIO MARINO ANTON 

Prefeito Municipal 
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Sombrio 

Decreto n°. 183, de 30 de julho de 2021 

Regulamenta a modalidade licitatória pregão para aquisição de bens e serviços 

comuns e autoriza a utilização da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 para 

dispensas de licitação por pequeno valor. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhora Gislaine Dias da Cunha, 

no uso de suas atribuições legais, conforme art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, 

de 06 de abril de 1990, e tendo em vista do disposto na Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e na Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 

alterações. 

DECRETA: 

Do Regulamento da Modalidade Pregão 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, instituída 

pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na forma eletrônica e presencial, para 

a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços 

comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito do 

Município de Sombrio. 

§ 1º. A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da 

administração pública municipal direta, pelas autarquias, pelas fundações 

públicas e pelos fundos especiais é obrigatória, sendo admitido o pregão 

presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, mediante prévia 

justificativa, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a 

desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. 

§ 2º. Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns com a utilização 

de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 

convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a 

lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de 

transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do 

repasse. 

§3º. A administração pública municipal utilizará o Sistema de Compras do 

Governo Federal – denominado Comprasnet 4.0 – ou o que venha a sucedê-lo, 

conforme Termo de Adesão ao Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais – SIASG, firmado com a administração pública federal. 

Art. 2º. O pregão não se aplica a: 

I - contratações de obras; 

II - locações imobiliárias e alienações; e 

III - bens e serviços especiais, que são aqueles em que é necessária a customização 

ou adaptação de suas características originais ou desempenho padrão para 

atendimento a peculiaridades da administração municipal, com dependência de 
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avaliação técnica específica. 

Art. 3º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido 

e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão 

pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência; 

II - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que 

necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 

habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado; 

III - sistema de dispensa eletrônica - ferramenta informatizada, disponibilizada 

pelo sistema eletrônico, para a realização dos processos de contratação direta de 

bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia; e 

IV - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos 

preliminares, que deverá conter: 

a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a 

partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de 

entrega do objeto, com as seguintes informações: 

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas 

especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou 

frustrem a competição ou a realização do certame; 

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo 

com o preço de mercado; e 

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário; 

b) o critério de aceitação do objeto; 

c) os deveres do contratado e do contratante; 

d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e 

econômico-financeira, se necessária; 

e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de 

registro de preços; 

f) o prazo para execução do contrato; e 

g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara, adequadas ao caso 

concreto. 

Art. 4º. À autoridade máxima do órgão ou entidade, designada de acordo com 

suas atribuições legais ou estatutárias, cabe: 

I – autorizar a publicação da licitação; 

III – designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio; 

IV – decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua 

decisão; 

V – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
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VI – homologar o resultado da licitação; e 

VII – promover a celebração do contrato. 

Art. 5º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

I – elaboração do Estudo Técnico Preliminar, com formação do preço máximo 

admitido para a contratação, e do Termo de Referência pelo órgão ou setor 

demandante, com aprovação da autoridade competente; 

II – previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras e serviços a serem executados no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, através de parecer 

contábil. 

III – elaboração do edital, contendo os elementos necessários e normas que 

disciplinarem os procedimentos e a minuta do contrato, quando for o caso. 

IV – parecer jurídico com análise da juridicidade da contratação; e, 

V – autorização de publicação da licitação, pela autoridade competente. 

Art. 6º. A partir de 1º/01/2023, somente poderá ser designado pregoeiro servidor 

efetivo. 

§ 1º. Dispensa-se a designação específica de equipe de apoio, a qual será composta 

pelos servidores atuantes no setor de licitações e/ou compras, mediante 

provocação do pregoeiro. 

§ 2º. Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado 

capacitação específica para exercer a atribuição, a qual deve ser atualizada ao 

menos a cada 2 (dois) anos, e que apresente perfil adequado para tratar com 

fornecedores e realizar negociações. 

Art. 7. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

I – coordenar o processo licitatório; 

II – elaborar e assinar as minutas do edital e seus anexos, com exceção do Termo 

de Referência; 

III - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 

III – conduzir a sessão pública; 

IV – verificar e julgar as condições de habilitação; 

V- receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VI – indicar o vencedor do certame; 

IX – adjudicar96 o objeto, quando não houver recurso; 

X – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a homologação. 

Art. 8. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 

 
96 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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por edital e observará as seguintes regras: 

I - publicação de aviso do edital, a ser publicada somente no Diário Oficial dos 

Municípios e no sítio eletrônico oficial do ente licitador. 

II- no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 

abertura das propostas, realização da fase competitiva e análise da documentação 

de habilitação do licitante melhor classificado; 

III - se a oferta não for aceitável ou se o licitante melhor classificado desatender 

às exigência habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, com possibilidade plena de 

negociação pelo pregoeiro, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 

certame; 

IV – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, contado da vista 

completa aos autos da licitação, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente; 

V - o recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo; 

VI - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

e 

VII – se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, sofrerá as sanções administrativas pertinentes 

ao descumprimento total da obrigação, conforme edital. 

Art. 9. Na fase de habilitação, deverá ser incentivada a apresentação do 

Certificado de Registro Cadastral, sendo autorizado ao pregoeiro diligenciar os 

documentos nele mencionados sempre que necessário 

Art. 10. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão ou 

pedir esclarecimentos aos seus termos, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

§ 1º. A impugnação e o pedido de esclarecimento não possuem efeito suspensivo 

e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos, decidir sobre a impugnação ou responder ao esclarecimento no prazo 

de dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação ou do pedido 

de esclarecimento. 

§ 2º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 
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Art. 11. Além da observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é admitida a aplicação 

subsidiária do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, em tudo o 

que se mostrar compatível e não contrariar às normas municipais. 

Da Utilização da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispensas de 

licitação 

Art. 12. Fica determinado que, a partir de 1º de outubro de 2021, as contratações 

diretas por dispensa de licitação observarão os limites estabelecidos nos incisos I 

e II, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, devendo todo o 

procedimento de contratação observar o disposto nesse regime jurídico. 

Art. 13. O processo de contratação direta deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I – estudo técnico preliminar e termo de referência, para bens e serviços comuns, 

ou projeto básico, para serviços especiais e obras e serviços de engenharia; 

II - estimativa de despesa e demonstração da compatibilidade da previsão de 

recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

III - parecer jurídico e parecer técnico, se for o caso, para análise da conformidade 

dos requisitos da contratação e do potencial contratado; 

IV – divulgação, em sítio eletrônico oficial, por 3 (três) dias úteis, com 

possibilidade de recebimento de outras propostas, e utilização do sistema de 

cotação eletrônica, se disponibilizado pelo Sistema de Compras Eletrônicas 

utilizado; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente; 

IX - publicação do extrato decorrente do contrato, em até 5 dias úteis da data de 

assinatura do contrato, em sítio eletrônico oficial. 

Art. 14. Compete à Secretaria de Administração e Planejamento estabelecer 

normas e orientações complementares sobre a matéria regulada por este Decreto, 

além de promover todas as medidas necessárias para prover os meios 

indispensáveis à aplicação deste Decreto. 

Art. 15. Fica revogado o Decreto nº 065, de 11 de junho de 2007. 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Sombrio - SC, 30 de julho de 2021 

Gislane Dias da Cunha 

Prefeita Municipal 
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Taió 

Decreto nº 7.422, de 8 de junho de 2021 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microempresas, empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas de 

consumo, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 

microempreendedores individuais, para as contratações públicas de bens, 

serviços e obras no âmbito da administração pública municipal. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso VI, da Lei Orgânica 

do Município, promulgada em 23 de março de 1990, com base no disposto no art. 

4º da Lei nº 14.133/2021, nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 e suas alterações, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, 

microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos 

termos deste Decreto, com o objetivo de: 

I - Promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; 

II - Ampliar a eficiência das políticas públicas; 

III - Incentivar à inovação tecnológica; 

IV - Fomentar o desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

locais e associativismo. 

§ 1º Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, e as fundações 

públicas, e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 

Município. 

§ 2º Para fins do disposto neste Decreto, serão beneficiados pelo tratamento 

favorecido apenas o produtor rural pessoa física e o agricultor familiar 

conceituado na Lei Federal nº 11.326/2006 e suas alterações, que estejam em 

situação regular junto à Previdência Social e ao Município e tenham auferido 

receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações. 

§ 3º O Microempreendedor Individual - MEI é modalidade de microempresa, 

sendo vedado impor restrições no que concerne à sua participação em licitações 

em função de sua natureza jurídica. 

§ 4º Os critérios de tratamento diferenciado devem estar expressamente previstos 

no instrumento convocatório. 

Art. 2º Sem prejuízo da economicidade, as compras de bens e serviços por parte 
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dos órgãos da Administração Direta do Município, suas autarquias e fundações, 

sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito 

privado controladas, direta ou indiretamente, pelo Município, deverão ser 

planejadas de forma a possibilitar a mais ampla participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte locais ou regionais, ainda que por intermédio de 

consórcios ou cooperativas. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo: 

I - Poderá ser utilizada a licitação por item; 

II - Considera-se licitação por item aquela destinada à aquisição de diversos bens 

ou à contratação de serviços pela Administração, quando estes bens ou serviços 

puderem ser adjudicados a licitantes distintos. 

§ 2º Quando não houver possibilidade de atendimento do disposto no caput, em 

decorrência da natureza do produto, a inexistência na região de, pelo menos, 3 

(três) fornecedores considerados de pequeno porte, exigência de qualidade 

específica, risco de fornecimento considerado alto ou qualquer outro aspecto 

impeditivo da participação de microempresas ou empresas de pequeno porte, 

essa circunstância deverá, obrigatoriamente, ser justificada no processo. 

Art. 3º Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de 

pequeno porte nas licitações, os órgãos ou entidades contratantes: 

I - Terão por objetivo estabelecer e divulgar um planejamento anual das 

contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de 

data das contratações no sítio oficial do município, em murais públicos, jornais 

ou outras formas de divulgação; 

II - Deverão padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços 

contratados, de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte 

para que adequem os seus processos produtivos; 

III - Deverão, na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações 

que restrinjam injustificadamente a participação das microempresas e empresas 

de pequeno porte sediadas localmente ou na região; 

IV - Sempre que possível, condicionar a contratação ao emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, 

conservação e operação. 

Art. 4º As necessidades de compras de gêneros alimentícios perecíveis e outros 

produtos perecíveis, por parte dos órgãos da Administração Direta do Município, 

suas autarquias e fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e 

demais entidades de direito privado controladas, direta ou indiretamente, pelo 

Município, serão preferencialmente adequadas à oferta de produtores locais ou 

regionais. 

§ 1º As compras deverão, sempre que possível, ser subdivididas em tantas 

parcelas quantas necessárias, para aproveitar as peculiaridades do mercado, 

visando à economicidade. 
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§ 2º A aquisição, salvo razões preponderantes, devidamente justificadas, deverá 

ser planejada de forma a considerar a capacidade produtiva dos fornecedores 

locais ou regionais, a disponibilidade de produtos frescos e a facilidade de 

entrega nos locais de consumo, de forma a evitar custos com transporte e 

armazenamento. 

Art. 5º Salvo razões preponderantes, a alimentação fornecida ou contratada por 

parte dos órgãos da Administração Direta do Município, suas autarquias e 

fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades 

de direito privado controladas, direta ou indiretamente, pelo Município terá o 

cardápio padronizado e a alimentação balanceada com gêneros usuais do local 

ou da região. 

Art. 6º Nas aquisições de bens ou serviços comuns na modalidade pregão, que 

envolvam produtos de pequenas empresas ou de produtores rurais, estabelecidos 

na região, salvo razões fundamentadas, deverá ser dada preferência pela 

utilização do pregão presencial. 

Art. 7º Nos procedimentos de licitação, deverá ser dada a mais ampla divulgação 

aos editais, inclusive junto às entidades de apoio e representação das 

microempresas e das pequenas empresas para divulgação em seus veículos de 

comunicação, na forma do art. 47 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas 

alterações. 

Art. 8º Para os fins do artigo anterior, os órgãos responsáveis pela licitação 

deverão celebrar convênios com as entidades referidas no caput para divulgação 

da licitação diretamente em seus meios de comunicação. 

CAPÍTULO II 

DO ENQUADRAMENTO 

Art. 9º Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do art. 3º, caput, I e II, e § 4º da 

Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações. 

Art. 10. O enquadramento como agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 

11.326/2006 e suas alterações. 

Art. 11. O enquadramento como produtor rural pessoa física se dará nos termos 

da Lei nº 8.212/1991 e suas alterações. 

Art. 12. O enquadramento como microempreendedor individual se dará nos 

termos do § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 

Art. 13. O enquadramento como sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 

34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 4º da Lei nº 5.764/1971 e suas alterações. 

Parágrafo único. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver 

ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/2006 e suas alterações, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado 

inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das 
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demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios 

previstos neste Decreto. 

Art. 14. Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado por este Decreto, a 

declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar 

ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e 

suas alterações. 

CAPÍTULO III 

DA EXCLUSIVIDADE 

Art. 15. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica 

e fundacional e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 

promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica. 

Art. 16. Para cumprimento do disposto no artigo anterior, a Administração 

Pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 

contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

§ 1º Será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos neste artigo, 

cada item separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado 

para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item. 

§ 2º Deverá ser observado os valores individualmente aplicando a exclusividade 

aos itens ou lotes que não excederem o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Art. 17. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Art. 18. A preferência de que trata o caput do artigo anterior será concedida da 

seguinte forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
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situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes 

que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1º e 2º do art. 17 deste Decreto, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 

1º e 2º do art. 17 deste Decreto, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 

5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

§ 2º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem 

nova proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará 

previsto no instrumento convocatório. 

CAPÍTULO V 

DO SISTEMA DE COTAS 

Art. 19. Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que 

não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, ou apresentar risco à 

obtenção da proposta mais vantajosa, a Administração Pública deverá reservar 

cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 

microempresa e empresa de pequeno porte. 

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das 

empresas de pequeno porte na totalidade do objeto. 

§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver 

vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 

principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 

das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, 

o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos 

produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for 

inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, 

justificadamente. 

§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de 

licitação possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo 

em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 4º deste Decreto. 

CAPÍTULO VI 

DA SUBCONTRATAÇÃO DAS MPEs 

Art. 20. Nas licitações destinadas à aquisição de obras e serviços, a Administração 
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Pública poderá estabelecer no instrumento convocatório a exigência de 

subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena de 

rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando: 

I – O percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a 

serem estabelecidos no edital, sendo vedada a subcontratação total; 

II - Que as microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas 

sejam indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços 

a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

III - Que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja 

apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o 

prazo para regularização previsto no art. 26 deste Decreto; 

IV - Que a empresa contratada se comprometa a substituir a subcontratada na 

hipótese de extinção da subcontratação, notificando a Administração Pública sob 

pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar 

inviabilidade de substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução 

da parcela originalmente subcontratada. 

§ 1º Não será admitida a subcontratação para fornecimento de bens. 

§ 2º É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens 

ou parcelas determinadas ou de empresas específicas. 

§ 3º Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação 

prevista neste inciso somente será aplicada se o licitante for microempresa ou 

empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio 

ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. 

Art. 21. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela padronização, 

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da 

subcontratação. 

Art. 22. Se constar no instrumento convocatório a exigência de subcontratação, a 

Administração Pública deverá alertar quanto a inaplicabilidade deste instituto 

quando o licitante for microempresa e empresa de pequeno porte; consórcio 

composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666/1993; e consórcio composto 

parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com 

participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

Art. 23. São vedadas: 

I - A subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no 

edital; 

II - A subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam 

participando da licitação; e 

III - A subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que 
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tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante. 

CAPÍTULO VII 

DA REGIONALIDADE 

Art. 24. Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - Local ou municipal: o limite geográfico do município; 

II - Regional: uma das alternativas a seguir, de conformidade com o que dispuser 

o instrumento convocatório: 

a) O âmbito dos municípios constituintes da mesorregião e/ou da microrregião 

geográfica a que pertence o próprio município, definida pelo IBGE para Santa 

Catarina; 

b) Municípios limítrofes ao território do Município de Taió; 

c) O âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do Alto 

Vale do Itajaí - AMAVI. 

Art. 25. Para a aplicação dos benefícios previstos poderá, de acordo com o art. 47, 

caput, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, poderá ser 

concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% 

(dez por cento) do melhor preço válido, nos seguintes termos: 

I - Aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor 

preço válido; 

II - A prioridade será para as microempresas e empresas de pequeno porte 

sediadas no Município de Taió; 

III - Não tendo microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no 

Município de Taió, cuja proposta esteja no limite de 10% (dez por cento) previsto 

no caput, a prioridade poderá ser dada para as microempresas e empresas de 

pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas em municípios 

da região, conforme art. 24, II; 

IV - Para a modalidade de pregão o limite previsto neste artigo, será verificado 

após a fase de lances verbais; 

V - Nas licitações a que se refere o art. 20, a prioridade será aplicada apenas na 

cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de 

pequeno porte; 

VI - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para 

produto nacional em relação ao produto estrangeiro previstas no art. 3º da Lei 

Federal nº 8.666/1993, a prioridade de contratação prevista neste artigo será 

aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 

preferência, de acordo com os Decretos de aplicação das margens de preferência, 

observado o limite de vinte e cinco por cento estabelecido pela citada lei; 

VII - a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual da prioridade 
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adotado, limitado a 10% (dez por cento), deverá ser motivada, nos termos dos 

arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações. 

CAPÍTULO VIII 

DA REGULARIDADE FISCAL 

Art. 26. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar desde logo toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1º Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 

da comprovação de que trata o caput, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a 

realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito. 

§ 2º A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para fins de assinatura do contrato, a ser 

regulamenta do pelo edital de licitação. 

§ 3º Para aplicação do disposto no § 1º, como prazo para regularização fiscal, o 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente dor declarado 

vencedor do certame. 

§ 4º A prorrogação do prazo previsto no § 1º poderá ser concedida, a critério da 

Administração Pública. 

§ 5º A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após 

os prazos de regularização fiscal de que tratam os § 1º a § 4º. 

§ 6º A não regularização da documentação no prazo previsto nos § 1º a §º4 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração Pública 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

CAPÍTULO IX 

DA INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS 

Art. 27. Não se aplica ao dispositivo da exclusividade e subcontratação, quando: 

I - Não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente 

identificadas no momento da construção do quadro referencial de preços e 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

II - O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, ou 

onerar a proposta acima do valor de mercado, justificadamente no edital; 

III - A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei 

Federal nº 8.666/1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do 
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caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente 

por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os 

incisos I, II e IV do caput deste artigo; 

IV - O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, 

justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º. 

Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput, considera-se não vantajosa 

a contratação quando: 

a) resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; 

b) a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos 

benefícios. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. O disposto neste Decreto aplica-se também, desde que tenham auferido, 

no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações: 

I - Às sociedades cooperativas, nela incluídos os atos cooperados e não-

cooperados, na forma do art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007; 

II - Ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 

11.326/2006, com situação regular na Previdência Social e no Município. 

Art. 29. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá instituir 

instruções complementares e elaborar cartilha para ampla divulgação dos 

benefícios e vantagens instituídos por este Decreto. 

Art. 30. Aplica-se supletivamente a este Decreto, a legislação federal pertinente. 

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Taió, 8 de junho de 2021. 

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 

Prefeito do Município de Taió 
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Tigrinhos 

Decreto n.º 308, de 07 de outubro de 2021. 

Dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade 

comum e de luxo, no âmbito da Administração Pública do Município de 

Tigrinhos, nos termos do art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito de Tigrinhos, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso VI, do Artigo 

68, da Lei Orgânica do Município; DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos 

para suprir as demandas das estruturas da administração pública municipal nas 

categorias de qualidade comum e de luxo. 

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se bem de consumo todo material que 

atenda a, pelo menos, um dos critérios a seguir: 

a) durabilidade: quando, em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas 

condições de funcionamento, no prazo máximo de 2 (dois) anos; 

b) fragilidade: possui estrutura sujeita a modificação, por ser quebradiço ou 

deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua 

identidade; 

c) perecibilidade: quando sujeito a modificações químicas ou físicas, deteriora-se 

ou perde suas características normais de uso; 

d) incorporabilidade: quando destinado à incorporação a outro bem, não 

podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e 

e) transformabilidade: quando adquirido para fins de transformação. 

Seção I 

Definições 

Art. 3º Para os fins deste Decreto considera-se: 

I - artigo de qualidade comum: bem de consumo que detém baixa ou moderada 

elasticidade-renda de demanda, em função da renda do indivíduo em uma 

sociedade; 

II - artigo de luxo: bem de consumo ostentatório que detém alta elasticidade-

renda de demanda, em função da renda do indivíduo em uma sociedade, 

identificável por meio de características tais como: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; e 
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III - elasticidade-renda de demanda: razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média dos 

consumidores. 

Seção II 

Classificação de artigo de luxo 

Art. 4º Na classificação de um artigo como sendo de luxo, o órgão ou a entidade 

deverá considerar: 

I - relatividade cultural: distinta percepção sobre o artigo, em função da cultural 

local, desde que haja impacto no preço do artigo; 

II - relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço do 

artigo, especialmente a facilidade/dificuldade logística regional ou local de acesso 

ao bem; e 

III - relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do artigo ao 

longo do tempo, em função de evolução tecnológica, tendências sociais, 

alterações de disponibilidade no mercado e modificações no processo de 

suprimento logístico. 

Seção III 

Economicidade nas contratações públicas 

Art. 5º As contratações públicas são regidas pelo princípio da economicidade, 

conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Seção IV 

Vedações 

Art. 6º Fica vedada a inclusão de artigos de luxo no plano de contratações anual. 

§ 1º Antecedendo a elaboração do plano de contratações anual, os setores de 

contratação dos órgãos e entidades deverão identificar eventuais artigos de luxo 

constantes dos documentos de formalização de demanda (DFD) de que trata o 

inciso VII do art. 12 da Lei nº 14.133/21. 

§ 2º Uma vez identificados, nos termos do § 1º, os DFD retornarão aos setores 

requisitantes, para a adequação. 

§ 3º A inclusão de artigos de luxo no plano de contratações anual é possível em 

situações excepcionais, desde que motivada e com justificativa aceita pela 

autoridade competente. 

Art. 7º Fica vedada a contratação de artigos de luxo, salvo em situações 

excepcionais, desde que a análise de custo-efetividade de que trata o art. 8º 

evidencie que o impacto decorrente da fruição do bem ultrapasse os custos 

envolvidos, e seja aprovada pela autoridade competente. 

Seção V 

Análise de custo-efetividade 

Art. 8º Os órgãos e entidades, quando da elaboração dos estudos técnicos 

preliminares, devem apresentar análise de custo-efetividade, demonstrando os 

resultados pretendidos da contratação em termos de economicidade e do melhor 
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aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 

Parágrafo único. A análise de que trata o caput deverá cotejar, se couber, os 

distintos resultados advindos das hipóteses da contratação ser de artigo de luxo 

ou de bem de qualidade comum. 

Seção VI 

Disposições gerais 

Art. 9º. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos 

pela Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 10. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares para a execução no disposto neste Decreto. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, 07 de Outubro de 

2021. 

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

Decreto no 265, de 03 de maio de 2021. 

Aprova a Instrução Normativa nº 06 da controladoria interna do Município de 

Tigrinhos que dispõe sobre as regras básicas a serem observadas para concessão 

de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste nos contratos 

administrativos da construção civil. 

O PREFEITO DE TIGRINHOS, no uso de suas atribuições e de acordo com o 

disposto na Lei Orgânica do Município de Tigrinhos 

DECRETA: Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa nº 06/2021 da 

Controladoria Interna Municipal de Tigrinhos, que dispõe sobre os pedidos de 

reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, na forma do 

Anexo Único que integra o presente Decreto. 

Parágrafo único. A Instrução Normativa referida no caput dispõe sobre o pedido 

de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, servindo de 

orientação tanto para os gestores quanto para os fornecedores. 

Art. 2º Fica delegada competência à Secretária Municipal de Administração e 

Fazenda para receber os pedidos de revisão e reequilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos administrativos, efetuando o devido protocolo e encaminhamento 

ao departamento competente, acompanhando o procedimento até sua 

finalização. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, aos 03 dias do mês de maio de 2021. 

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA 

Prefeito 

 

ANEXO ÚNICO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 001/2021 

Dispõe sobre o Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Reajuste dos 

Contratos Administrativos das Obras Publicas 

A CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 333/2003 e no 

Decreto Municipal nº 35/2009; e 

CONSIDERANDO que o Controle Interno Municipal deverá atuar de forma 

integrada, com vistas ao atendimento dos princípios básicos da Administração 

Pública, dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO a realidade econômica atual em que há grande oscilação de 

preços dos materiais de construção civil utilizados em obras públicas; 

CONSIDERANDO o previsto na Lei Federal nº 8.666/93 em seu artigo 65 inciso 

II, alínea “d”, artigo 40 inciso XI e artigo 55 inciso III, bem como assim 

considerando o disposto na Lei 14.133/21 

RESOLVE 

Art. 1º A presente Instrução Normativa promove a orientação das Secretarias 

Municipais e dos demais interessados em relação ao protocolo e a tramitação de 

pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste dos contratos 

administrativos de obras públicas, contendo premissas básicas que devem 

obrigatoriamente ser observadas para análise dos pedidos . 

Art. 2º O interessado manifestará sua vontade de reequilíbrio econômico 

financeiro do contrato administrativo com a documentação necessária para 

justificar suas razões, indicando o exato percentual e valor pretendido para cada 

item, cujo requerimento deverá ser encaminhado ao Secretario Municipal de 

Administração e Fazenda, dando início ao processo administrativo, devendo, no 

que couber, anexar ao pedido: 

I – Notas fiscais dos materiais que são objeto do pedido de reequilíbrio econômico 

financeiro, contemporâneas a data do protocolo do requerimento; 

II – Planilha de composição de custos (insumos/frete/logística/tributos/custos 

administrativos e operacionais/lucro e outras despesas) relativas à época do 

processo licitatório e do protocolo do requerimento de reequilíbrio, demonstrado 

de forma objetiva as variações de custos, percentuais e valores indicados no 

pedido. 

III – Orçamentos válidos e com informações suficientes para que seja verificada a 

média dos preços apresentados e aqueles praticados no mercado; 

IV – Notícias veiculadas na imprensa e mídia impressa; 

V – Tabelas oficiais de preços (SINAPI, entre outras) 

VI – Declaração de fornecedores e distribuidores; 

VII – Outros documentos que comprovem a variação do valor praticado pelo 
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mercado; 

Art. 3º O requerimento deverá indicar o exato percentual e o valor pretendido 

pelo interessado em cada item ou produto objeto de análise, com fornecimento 

de Tabela contendo os itens a serem reajustados; 

Art. 4º O pedido de aditivo de prazo para execução de obra, bem como assim o 

pedido de reequilíbrio econômico financeiro ou reajuste contratual somente 

poderão ser analisados caso venham acompanhados do Diário de Obra. 

Art. 5º O pedido de reajuste contratual poderá, se for o caso, ser formulado após 

o prazo de 12 (doze) meses adotando como parâmetro o INCC, e não poderá ser 

concedido caso tenha sido deferido anteriormente o reequilíbrio econômico-

financeiro da obra. 

Art. 6º Não será concedido reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste 

contratual sobre valores que já tenham sido objeto de pagamento pelo Poder 

Executivo Municipal. 

Art. 7º Não será concedido reequilíbrio econômico-financeiro sobre a mão de 

obra, exceto se vier acompanhado de Convenção Coletiva da Categoria 

Profissional, devendo seguir o mesmo tramite dos demais procedimentos. 

Art. 8º Não será acumulável reajuste com o reequilíbrio econômico-financeiro. 

Art. 9º No processamento do pedido a Secretaria Municipal de Administração e 

Fazenda responsável pelo seu protocolo, através do Departamento de Compras e 

Licitações, e encaminhará o pedido com todos os documentos que o instruem 

para a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, que, 

através do seu Departamento de Engenharia e Arquitetura promoverá sua análise 

técnica, emitido parecer acerca do requerimento onde deverá se manifestar 

favorável ou desfavorável para cada item pleiteado, inclusive, devendo se 

pronunciar sobre os percentuais e valores apresentados e se os documentos são 

suficientes para fundamentar a decisão do Gestor. 

§ 1º O Gestor do Contrato deverá acompanhar a análise do pedido de reajuste ou 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

§ 2º Versando o pedido de reequilíbrio acerca de aumento de parte do material 

ou insumo presente em item de obra ou serviço, o técnico municipal que fará a 

análise do requerimento considerará em sua manifestação, apenas o referido 

insumo ou material na composição do preço final da obra ou serviço. 

§ 3º Na ausência de fundamentação ou de documentos para instrução do processo 

administrativo, deverá o Gestor do Contrato solicitar ao interessado que, dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, promova a devida complementação necessária. 

§ 4º Não havendo os esclarecimentos necessários no prazo referido no § 3º deste 

artigo, o pedido será arquivado definitivamente com a consequente baixa. 

Art.10 Emitida a manifestação técnica, o processo tramitará para ao 

Departamento de Contabilidade Municipal a fim de verificar a existência de 

disponibilidade orçamentária e financeira, seguindo posteriormente para o 
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Departamento Jurídico para emissão do Parecer Jurídico. 

Parágrafo único. A análise do departamento Jurídico será restrita ao atendimento 

formal dos requisitos exigidos para o processamento do pedido que possibilite a 

emissão de decisão pelo Gestor. 

Art. 11 Após, o processo retornará à Secretaria Municipal de Administração e 

Fazenda que encaminhará o mesmo ao Gabinete do Prefeito Municipal que irá 

emitir decisão administrativa com a consequente intimação dos interessados. 

Art. 12 Com a decisão administrativa o processo será encaminhado ao 

Departamento de Compras e Licitações que irá promover os encaminhamentos 

necessários para elaboração do aditivo contratual, publicando o mesmo na 

imprensa oficial e juntando ao processo para o devido arquivamento conjunto. 

Art. 13 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Tigrinhos, 03 de maio de 2021 

LUCIANE PISSATTO 

Controladora Interna  
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Treviso 

Decreto nº 511/2021, de 29 de novembro de 2021. 

Regulamenta o sistema de contratação direta prevista no Capítulo VII, Sessão I a 

III da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e dá outras providências. 

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, 

conforme dispõe o Art. 45, Incisos II, XXII e XXIII da Lei Orgânica do Município, 

tendo em vista o disposto no Capítulo VII, Sessão I a III da Lei Federal nº 14.133, 

de 01 de abril de 2021, 

DECRETA: 

Art. 1° - Este Decreto estabelece normas, critérios e limites para utilização do 

Processo de Contratação Direta que compreendem os casos de Inexigibilidade e 

Dispensa de Licitações, prevista no Art. 72 e seguintes da Lei Federal nº 14.133 de 

01 de abril de 2021. 

Art. 2º - É Dispensada a Licitação, conforme previsto no art. 75, da Lei nº 

13.144/2021: 

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; 

III - Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas 

válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos 

praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 

competentes; 

IV - Para contratação que tenha por objeto: 

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à 

manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses 

equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 

forem manifestamente vantajosas para a Administração; 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de 

obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 
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científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração; 

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário 

para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a 

contratação será realizada diretamente com base no preço do dia; 

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 

cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 

g) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública; 

h) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível; 

i) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 

V - Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 

5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais 

de contratação constantes da referida Lei; 

VI - Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

VII - Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 

Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

VIII - Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento; 

IX - Para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 

entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 

serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação; 

X - Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da 
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direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos 

durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles 

definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; 

XI - Para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de 

critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização; 

XII - Para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

XIII - Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 

estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 

que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 

fins lucrativos; 

XIV - Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou 

estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 

tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado. 

Art. 3° - É Inexigível a Licitação conforme previsto no art. 74 da Lei n.º 

14.133/2021: 

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

II - Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

III - Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação: 
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a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso; 

IV - Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

Art. 4º - O Processo de Licitação que compreende os casos de inexigibilidade e de 

dispensa de licitação deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida abaixo; 

a. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os 

valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de 

dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial 

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

b. Nas contratações direta por dispensa de licitação para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

b.1 - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

b.2 - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

b.3 - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de contratação; 
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b.4 - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das 

notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de 

divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela 

Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia. 

§ 1º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for 

possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida acima deste artigo, o 

contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade 

com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, 

por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no 

período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou 

por outro meio idôneo. 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, conforme letra 

b.3, deverá ser observado: 

I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do 

objeto a ser licitado; 

II - Obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 

a) descrição do objeto, valor unitário e total; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ do proponente; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 

§ 3º - Registro, nos autos do processo da contratação correspondente, a relação de 

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à 

solicitação. Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em 

orçamento fora do prazo estipulado no Art. 4º, desde que devidamente justificado 

nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços 

correspondente. 

§ 4º. O disposto neste artigo não se aplica para compras de até R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) cuja aquisição será feita por procedimento interno de compra direta, 

instruído com os seguintes documentos: 

I - Descrição do objeto a ser contratado com quantitativos; 

II - Pesquisa de preços, conforme Art. 4º Letra b (b.1, b.2, b.3 e b.4); 

III - Justificativa da escolha dos fornecedores; 

IV - Prazo e local de entrega e demais informações necessárias. 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária: 

VI - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 

com o compromisso a ser assumido; 

VII - autorização da autoridade competente. 
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a. Para compras de serviços deverá ser comprovada: Prova de regularidade para 

com a Fazenda FEDERAL e MUNICÍPIO e Prova de regularidade relativa ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ). 

b. Para outras aquisições acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), exige: Prova de 

regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; Prova 

de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ) e 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

Art. 5º - O processo de contratação direta, que compreende os casos de dispensa 

de licitação para obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e 

dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de 

parâmetros na seguinte ordem: 

a. composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 

e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 

engenharia; 

b. utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 

hora de acesso; 

c. contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

d. pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

§ 1º. parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

Art. 6º - A requisição para Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade do Art. 4º 

deverão estar acompanhada das pesquisas de preços, e documento que conterá, 

no mínimo: 

I - Descrição do objeto a ser contratado com quantitativos; 

II - Identificação do(s) agente(s) responsáveis pela pesquisa ou, se for o caso, da 

equipe de planejamento; 

III - Caracterização das fontes consultadas; 

IV - Série de preços coletados; 

V - Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta (Item 4 

Art.4º); 

VI - Justificativa da escolha do fornecedor para aquisição; 

VII - Prazo e local de entrega e demais informações necessárias; 
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VIII - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

IX - autorização da autoridade competente; 

X - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com 

o compromisso a ser assumido. 

§ 1º. Para dispensa de licitação ou inexigibilidade do Art. 4º, será exigido: Prova 

de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho e outros documentos pertinentes ao objeto contratado. 

§ 2º 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. 

Art. 7 º - É dispensável a análise jurídica apenas nas hipóteses do § 4º do Art. 4º 

deste Decreto, tendo em vista o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, 

a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos 

de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de 

assessoramento jurídico. 

Art. 8º - Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 

incisos I e II do Art. 2º, 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. 

§ 1º As contratações de que tratam os incisos I e II deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 2º. A publicação referida no § 1º deste artigo será obrigatória quando não for 

possível a obtenção de três orçamentos prévios à contratação, conforme Art. 4º 

Letra b (b.1, b.2, b.3 e b.4); 

§ 3º Nas contratações de que tratam os incisos I e II do Art. 2º, o extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

§ 4º Não se aplica o disposto no Inciso I e II deste artigo às contratações de até R$ 

8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores 

incluído o fornecimento de peças. 

§ 5º Os limites da Dispensa de Licitação e Inexigibilidade previstas neste Decreto 

serão computados de forma não cumulativa para a Unidade Central – Prefeitura 
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e para os Fundos Municipais de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, 

porquanto estes são dotados de autonomia orçamentária e financeira. 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 10 - Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC 

Em, 29 de novembro de 2021. 

VALERIO MORETTI 

Prefeito 
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Trombudo Central 

Decreto 097/21 de 29 de julho de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no Município de Trombudo Central, Estado de Santa 

Catarina e, dá outras providências. 

GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal. 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

e indireta municipal. 

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas 

estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 

ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe à condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
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VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar97 o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os 

processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares (art.6º, L, parte 

final da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), cabendo-lhe, no que couber, as 

atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes. 

§2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação 

direta nos termos do art. 72 da citada Lei, neste caso, quando for necessária sua 

atuação. 

§3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação serão auxiliados por 

Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 03 (três) membros, dentre servidores 

efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros 

órgãos ou entidades. 

§6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com 

vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos de 

 
97 De acordo com o art. 71, inc. IV da Lei n. 14.133/2021, a competência para 
adjudicar e homologar a licitação cabe à autoridade superior. 
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assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre 

que entender necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal 

ou Gestor de contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos para 

o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia, ou outra que vier a substituí-la. 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos; 

V – Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo 

técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de 

dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo. 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento 

seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e 
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os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as 

especificações dos respectivos objetos. 

§1º. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será 

adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os 

Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

§2º. As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de abril 

de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por escrito e anexar ao 

respectivo processo licitatório, a não utilização do catálogo eletrônico de 

padronização ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput do 

artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município, 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 

§2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador 

Público a devida justificativa. 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados 

de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando 

este estiver disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 
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formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores 

e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de 

antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

Art. 13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para 

serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), para as demais obras 

e serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual 

ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 

V - pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 

os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 

contratação será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 

o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 

em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a 

utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada 

baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do 

empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no 

orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 
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de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

Art. 14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 

for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 13, o 

fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a 

subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados 

em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da 

apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 

01 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 

idôneo. 

Art. 15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de 03 (três) preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 

12, IV e 13, V, a solicitação efetuada pela administração pública encaminhada por 

meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos documentos 

serem encartados aos autos. 

Art. 17. Caberá ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público, ou a agente público 

designado pelo Chefe do Poder Executivo para a realização de compras, a 

apuração do valor estimado com base no melhor preço aferido. 

§1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

Art. 18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contigo no 

art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações de 

prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á 

como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa 

nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 

ou outra que vier a substituí-la. 

Art. 20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando 

se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria 

Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020 ou outras normativas que vierem a 

substituí-los. 

Art. 21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando 
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comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único - O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data base o dia 1º de 

abril. 

Art. 22. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 06 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

§1º. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

§2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

§3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por data 

base o dia da publicação deste Decreto. 

§4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos 

acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

Art. 23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de 

obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por 

mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema 

prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

Art. 24. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual 

serão fixados os valores mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 
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outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

Art. 26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

Art. 27. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

Art. 28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos que 

venham a substituí-los. 

Art. 29. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 
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de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 

mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

Art. 30. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

Art. 31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 bem como nos incisos III e IV do caput do art.87 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou 

de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

Art. 34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-

la. 

Art. 35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 
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de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 36. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 37. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 08 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 38. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 39. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, salvo no caso de prorrogação. 

Art. 40. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV- sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 41. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 
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superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

Art. 42. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

Art. 43. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-

lo. 

Art. 44. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-

la. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

Art. 45. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 
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assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como 

qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

Art. 46. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação. 

§2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

Art. 47. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 
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Art. 48. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário 

municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade máxima da 

respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

Art. 49. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

Parágrafo único - Ficam convalidados os regulamentos existentes da 

Controladoria do Município, tão somente quanto a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Art. 50. É de responsabilidade do Administrador Público o a análise das questões 

técnicas do Edital e do Contrato, bem como dos termos de referência, não cabendo 

ao órgão de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise de tais 

elementos. 

Art. 51. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021: 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 

publicação no Diário Oficial do Município e no site do Município, sem prejuízo 

de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de 

contratações do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP 

se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade 

dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da 

Transparência do Município e no Diário Oficial do Município, sem prejuízo de 

eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal 

de Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 

174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as 

funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 

couber, nos termos deste Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 
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transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 

modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 

desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou 

demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 

§1º. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 

divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021. 

§2º. O Município disponibilizará 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, enquanto não adotar o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma do contido no art. 176 da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, pelo prazo de até de 15 (quinze) anos, contado da data de 

publicação desta Lei. 

§3º. Qualquer eliminação de qualquer documento referente licitação deverá 

proceder-se de consulta junto ao TCE/SC e processo administrativo interno, 

efetuando-se obrigatoriamente cópia de segurança digital e armazenada em 

nuvem, do que for eliminado. 

Art. 52. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Art. 53. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados 

da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

V - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; 
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V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de 

profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, 

são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Art. 54. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 

de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que 

tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública. 

Art. 55. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se 

enquadrem na situação prevista na parte final do art. 108 do Código Civil, sendo 

que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial. 

Art. 56. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Controle Interno, 

ambos com autorização expressa e formal do Chefe do Executivo, poderão editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 57. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 58. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

disposições em contrário. 

Trombudo Central, 29 de julho de 2021. 

GEOVANA GESSNER 

Prefeita de Trombudo Central 
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União do Oeste 

Decreto Municipal n.º 4.994, de 12 de novembro de 2021. 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de União do Oeste - SC. 

VALMOR GOLO Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Artigo 73. da Lei 

Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal de UNIÃO DO OESTE -SC. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta 

do Poder Executivo municipal de União do Oeste -SC, autarquias, fundações, 

fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 

Município. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da 

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 

economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 

disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro). 

CAPÍTULO II 

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, 

incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 

ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 
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V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, 

no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas 

inerentes a essa modalidade. 

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos 

procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 

instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. 

§ 3º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que 

considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio 

permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, 

dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou 

cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§ 5º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade 

municipal observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público 

para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante 

do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua 

responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual. 

CAPÍTULO III 

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 
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garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 

elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução 

Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

CAPÍTULO IV 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação 

e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

ressalvado o disposto no art. 8º. 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem 

nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais 

relativas a serviços contínuos. 

CAPÍTULO V 

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de 

julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a 

documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim 

como as especificações dos respectivos objetos. 

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere 

o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do 

produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, 

apresente o melhor preço. 
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§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação 

das necessidades da Administração municipal. 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

são autoaplicáveis, no que couber. 

Art. 12. Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre 

um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de 

que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados 

os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 

§ 1º A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 

23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério 

da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na 

pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, 

desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 

aprovados pela autoridade competente. 

§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base 

em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços 

com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro 

normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos 

próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no 

Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 

13.395, de 5 de junho de 2020. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a 

elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 
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Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o 

início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela 

Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função 

de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla 

defesa. 

CAPÍTULO VIII 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO 

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 

edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% (cinco por 

cento) da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja 

constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou 

egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo 

instrumento convocatório. 

Art. 17. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 

DO LEILÃO 

Art. 18. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita 

com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º 

deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para 

conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e 

prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre 

outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade 

dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO 
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Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida 

do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio 

para a Administração Pública Municipal. 

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações 

constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos 

ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, 

dentre outros. 

CAPÍTULO XI 

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO 

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na 

pontuação técnica. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos 

§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 

CAPÍTULO XII 

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO 

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, 

reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-

benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades 

do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que 

couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 

2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no 

que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, 

de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão 

ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente 

implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para 
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mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o 

preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição 

equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS 

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente 

de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

CAPÍTULO XV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de 

comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente 

nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do 

interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, 

sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão 

ICP-Brasil. 

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de 

contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade 

técnico-profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra 

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e 

experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais 

como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de 

objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de 

Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais 

informações. 

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções 

previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 

qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando 

previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO XVII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, 

sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras 

de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do 

licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao 

fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar 

aviso de Intenção de Registro de Preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 

(oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse 

em participar do processo licitatório. 

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de 

participação. 

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o 

quantitativo total a ser licitado. 

Art. 31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a 

vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da 

incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

737 
 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 

I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVIII 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração 

pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou 

jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da 

contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, 

que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os 

requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o 

beneficiário direto do serviço. 

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos 

serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 

12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XIX 

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 

no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015. 

CAPÍTULO XX 

DO REGISTRO CADASTRAL 

Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, 

no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 
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Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no 

caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para 

autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento 

de contratação direta. 

CAPÍTULO XXI 

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 38. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. Parágrafo único. Para assegurar 

a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no 

contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de 

certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 

nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

CAPÍTULO XXII 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 39. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 

prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente 

no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o 

objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com 

características semelhantes. 

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 

fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXIII 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Art. 40. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado 

de término da execução; 
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b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 

justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato. 

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 

do contratado. 

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento 

definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros 

perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

CAPÍTULO XXIV 

DAS SANÇÕES 

Art. 41. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário 

municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

CAPÍTULO XXV 

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 42. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à 

responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, 

inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e 

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente 

íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em 

suas contratações. 

CAPÍTULO XXVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 43. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte 

forma: 
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I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a 

publicação de extrato; 

II - disponibilização da 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. 

Art. 44. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações 

adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à 

contratação. 

Art. 45. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação 

deste Decreto. 

Art. 46. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Executivo Municipal de União do Oeste, 12 de Novembro de 2021. 

VALMOR GOLO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Urubici 

Decreto municipal nº 2936, de 08 de dezembro de 2021. 

Regulamenta a atuação do agente de contratação, pregoeiro e fiscal de contrato, 

na forma da nova lei de licitações e contratos administrativos, e dá outras 

providências. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que prevê 

a necessidade de regulamentação da atuação do Agente de Contratação, Fiscal de 

Contrato e, também, Pregoeiro, em licitações e contratos administrativos 

realizados com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

DECRETA: 

DA ATUAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E DO PREGOEIRO 

Art. 1º. O Agente de Contratação deverá tomar decisões, acompanhar o trâmite 

das licitações, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer 

outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação 

e, especialmente: 

I - deverá observar e fazer cumprir todas as fases da licitação, os prazos, as 

publicações, deixar registrado em ata todos os fatos e acontecimentos pertinentes 

ao certame licitatório; 

II - deverá verificar a compatibilidade dos preços orçados pela Administração e 

dos preços apresentados pelos licitantes com os preços praticados no mercado, 

assim como verificar a exequibilidade das propostas de preços das licitações; 

III - responder a eventuais recursos e impugnações pertinentes a licitações; 

IV - analisar os documentos de habilitação dos licitantes, decidindo pela 

habilitação ou inabilitação de cada um deles; 

V - fazer cumprir todos os princípios norteadores das licitações públicas, assim 

como todas as normas previstas na nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos; e 

VI - atuar nas contratações diretas por dispensa e inexigibilidade, quando 

necessário seguir as formalidades previstas no artigo 72 , da Lei nº 14.133/2021, 

com elaboração e assinatura dos respectivos atos de Dispensa e Inexigibilidade 

de Licitação. 

Parágrafo único. O Agente de Contratação contará com a participação da Equipe 

de Apoio e com assistência dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno 

para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto neste Decreto 

e na Lei nº 14.133/2021. 

Art. 2º. Aplicam-se ao Pregoeiro, que atuará nas licitações baseadas na Lei nº 

14.133/2021, cuja modalidade escolhida seja o Pregão Presencial, as mesmas 

atribuições do Agente de Contratação definidas no artigo 1º, com exceção ao 
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disposto no inciso VI, que cabe tão somente ao Agente de Contratação e sua 

Equipe. 

DA ATUAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO 

Art. 3º. A execução dos contratos decorrentes de licitações ou contratações diretas 

baseadas na Lei nº 14.133/2021 deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou 

mais fiscais de contrato, representantes da Administração especialmente 

designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º, da referida Lei, ou 

pelos respectivos substitutos. 

Art. 4º. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados, assim como informará a seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação 

que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 

Art. 5º. O fiscal do contrato deverá verificar, periodicamente, se o contratado 

mantém as mesmas condições de habilitação durante toda a execução do objeto 

contratual, bem como deverá acompanhar os prazos e todas as demais condições 

contratuais. 

Art. 6º. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento 

jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e 

subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução 

contratual. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Urubici/SC, 08 de dezembro de 2021. 

MARIZA COSTA 

Prefeita de Urubici 
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Urussanga 

Lei nº 3.006, de 22 de outubro de 2021.  

Dispõe sobre a apresentação da Nota Fiscal originária do produto quando da 

realização de serviços na frota do Município de Urussanga e estabelece outras 

providências.  

PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA. Faço saber a todos os habitantes 

deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei.  

Art. 1º Quando realizado serviço de manutenção na frota do Município de 

Urussanga, o fiscal do contrato poderá solicitar, a qualquer tempo, ao prestador 

de serviço o fornecimento da Nota Fiscal de aquisição originária da peça, para 

fins de controle.  

Art. 2º Nos Editais de Licitações e nos contratos lançados após publicação da 

presente Lei, que tenham como objeto a manutenção da frota municipal, deverão 

constar os termos aqui previstos.  

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei, gerará notificação 

administrativa, bem como será aplicado as penalidades previstas na Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Paço Municipal Lydio de Brida, em Urussanga, 22 de outubro de 2021.  

JAIR NANDI  

Prefeito Municipal 
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ARTIGO 

 

Contratações de grande vulto e a regulamentação municipal da Lei n.º 

14.133/2021: Inconstitucionalidades à vista. 

Sandro Luiz Nunes 

 

Resumo: A Lei n.º 14.133/2021 (NLL) veio para disciplinar as licitações e 

contratações administrativas realizadas pela Administração Pública brasileira em 

geral, ressalvados casos específicos, e, ao conceituar obras de grande vulto, traz 

para o administrador uma série de obrigações. Este texto tem por objetivo expor 

a definição de obras de grande vulto promovidas por alguns municípios frente 

ao conceito legal contido no art. 6º, inc. XXII da Lei n.º 14.133/2021 e promover a 

sua análise frente ao disposto no art. 22, inc. XXVII da Constituição Federal de 

1988. A questão principal é saber se os municípios poderiam modificar o conceito 

legal para dificultar a sua aplicação em suas licitações e contratações, e com isso, 

permitir que a Administração Pública tenha reduzida a sua segurança jurídica, e 

prejudique a eficiência e economicidade de suas contratações. 

Palavras-chaves. Lei n.º 14.133/2021. Regulamentação. Municípios. Obras de 

grande vulto. Inconstitucionalidade. 

 

1. Introdução 

 

 Há pelo menos duas décadas já se esperava uma profunda modificação 

nas regras que disciplinam as licitações e contratações administrativas no Brasil. 

Desde a edição da Lei n.º 8.666/93, diversas modificações foram sendo inseridas 

no texto legal para manter atualizadas as regras brasileiras sobre os processos de 

contratações públicas. 

 O Supremo Tribunal Federal já reconheceu em mais de uma 

oportunidade quando do julgamento das ADI 2452/SP, ADI 5942 e ADI 4829, 

estas duas últimas julgadas em 2021, que razões econômicas e políticas são causas 

legítimas para justificar restrições à regra geral das licitações. Em outras palavras, 

cabe ao legislador infraconstitucional decidir se, quando e como o dever de licitar 

previsto na constituição poderá ser afastando, criando hipóteses conforme a 

necessidade. Não à toa que, de 1993 a 2021, quase três dezenas de leis 

modificaram a Lei n.º 8.666/93, e boa parte delas centraram seus esforços na 

inserção de exceções ao dever constitucional de licitar, bastando observar que das 

quinze hipóteses iniciais de dispensas de licitações previstas originalmente no art. 

24 da Lei n.º 8.666/93, ao cabo, este dispositivo passou a conviver com nada menos 

que 35 hipóteses que excepcionam a regra constitucional prevista no art. 37, inc. 

XXI da Constituição Federal de 1988. Curiosamente, a nova Lei de Licitações 

possui 16 hipóteses de dispensas de licitações previstas em seu art. 75.  
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 O fato é que a necessidade de atualização e uniformização das regras 

sobre licitações e contratos administrativos da Administração Pública direta e 

indireta era algo já inegável, haja vista a criação de outras normas gerais que 

tratavam o mesmo tema, criadas a pretexto de conferirem maior agilidade às 

licitações públicas. Assim foi com o pregão, criado inicialmente pela Medida 

Provisória nº 2.026, de 4 de maio de 2020, o qual sofreu críticas da doutrina, dada 

a impropriedade do instrumento utilizado pelo Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso à época para tratar de normas gerais em matéria de 

licitações e contratos administrativos.  

  Diversas medidas provisórias foram editadas à época para manter o 

pregão vivo, até que, por fim, a Medida Provisória 2.182-18, de 23/08/2001 foi 

aprovada pelo Congresso Nacional e convertida na Lei n.º 10.520/2002, de 17 de 

julho de 2002. 

Outro exemplo de modificação no sistema de contratações surgiu com a 

criação do Regime Diferenciado de Contratações, previsto na Lei n.º 12.462/2011, 

criada inicialmente para agilizar as obras necessárias para a realização de jogos 

olímpicos e paraolímpicos de 2016 e a Copa das Confederações de 2013 e a Copa 

do Mundo de 2014 que se realizaram no país. O que era para ser um modelo 

temporário, tornou-se permanente, e foi ampliado para diversas outras 

contratações. 

 Após muitas discussão no Congresso Nacional, decidiu-se por 

incorporar muitas das regras previstas nas Leis n.º 10.520/2002 e 12.462/2011, de 

forma a conferir mais agilidade às licitações públicas brasileiras, ainda que se 

anteveja que este intento não se confirmará nos próximos anos.  

  Pois bem, em 1º de abril de 2021 veio ao mundo a Lei n.º 14.133/2021 

para tratar de normas gerais de licitações e contratações públicas, incorporando-

se diversas regras da Lei n.º 8.666/93, do Regime Diferenciado de Contratações e 

da Lei do Pregão. Em tese, este novo marco legal deveria conferir maior agilidade 

às licitações e contratações. 

 A Lei n.º 14.133/2021 trouxe maior agilidade às licitações? 

 Em geral, podemos afirmar que não! 

 Evidência clara pode ser constatada quando houve a necessidade de o 

Congresso Nacional aprovar, após a vigência da Lei n.º 14.133/2021, uma nova lei 

específica para dispor sobre contratações para o enfrentamento da COVID, pois 

a Lei n.º 13.979/2020 já teria encerrada a sua vigência em 31/12/2020. Assim, há 

como reconhecer que a Lei n.º 14.133/2021 padece dos mesmos males que a Lei 

n.º 8.666/93. É ineficiente para tratar de questões que demandam maior agilidade. 

  De pronto confirmou-se aquilo que todos que lidam com licitações já 

sabiam. O arcabouço legislativo brasileiro se demonstrava ineficiente e ineficaz 

para dar a solução imediata que a população reclamava. Considerando-se as 

modificações tecnológicas surgidas nas últimas décadas, a Lei n.º 8.666/93 já não 
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oferecia ferramentas ágeis para que a resposta pudesse ser dada à sociedade. 

 Não por outra razão que em regime de urgência o Congresso Nacional 

aprovou a Lei n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, já antevendo-se que a situação 

no Brasil ficaria insustentável em poucas semanas com a proliferação do 

coronavírus SARS-CoV-2 (COVID 19) pelo mundo iniciada no fim de 2019 na 

Ásia, chegando com maior intensidade em meados de março de 2020 no Brasil. 

 Inicialmente a Lei n.º 13.979/2020 tinha por objetivo definir medidas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, 

possibilitando medidas sanitárias como isolamento, quarenta, exames 

compulsórios, estudos epidemiológicos, restrições de entra e saída do território 

brasileiro, requisição de bens e serviços, dentre outras medidas.  

 No campo das contratações públicas, a Lei n.º 13.979/2020 criou uma 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde, necessários para o combate ao novo coronavírus. Esta dispensa seria 

temporariamente admitida. Por equívoco do legislador, estaria condicionada ao 

período em que a OMS (Organização Mundial da Saúde) reconheceria a situação 

de emergência de saúde pública no âmbito internacional, desconsiderando que a 

situação poderia permanecer por mais tempo em solo brasileiro. Assim, a 

vigência da dispensa de licitação permeou até o dia 31 de dezembro de 2020, 

como se o vírus respeitasse marco temporal e limites territoriais. 

 Neste primeiro momento, passou-se a exigir apenas que os entes 

federativos responsáveis pelas contratações fundadas na Lei n.º 13.979/2020 

passassem a informar separadamente em local específico as informações sobre as 

contratações, o que gerou inicialmente grandes problemas para diversos entes, 

não para os pequenos municípios, como também para os Estados que não 

possuíam sistemas integrados de informações envolvendo todos os seus entes e 

entidades. Muito tempo se levou para que esta regra fosse atendida, se é que já 

foi atendida na sua plenitude. 

 O fato é que somente a criação de dispensa de licitação não se 

demonstrou suficiente. Em 20 de março de 2020, data em que houve uma paralisia 

quase que completa da atividade social e econômica em todo o país, foi editada a 

Medida Provisória n.º 926/2020 que, aprovada pelo Congresso Nacional, foi 

convertida na Lei n.º 14.035, de 11 de agosto de 202098. Com estas alterações, além 

da dispensa de licitação, foram incluídas modificações nos prazos das licitações 

realizadas na modalidade de pregão, presencial ou eletrônico, dispensas de 

exigências de documentos habilitatórios de licitantes, possibilidade de a 

 
98 Regras similares foram previstas também da Lei n. 14.124, de 10 de março de 2021 para a 

aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de 

tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de 

treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19. 
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Administração alterar em até 50% os contratos, mediantes acréscimos ou 

supressões, dentre outras medidas. 

 Com isso, pretendeu-se conferir maior agilidade à Administração 

Pública nas contratações de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da Covid-19, reconhecendo-se que as regras gerais de licitações 

previstas na Lei n.º 8.666/93 não eram adequadas ao este enfrentamento da 

pandemia. 

 Ainda que se possa vislumbrar que a nova lei de licitações 14.133/2021 

igualmente não conseguirá atender a todas as demandas urgentes que se 

apresentarão no futuro, em geral a lei trouxe alguns avanços, conforme tem 

destacado parte da doutrina administrativa inicialmente. 

 Dentre dezenas de modificações bem vindas na nova lei, chamou a 

atenção inicialmente dos gestores a modificação dos valores permitidos para as 

dispensas de licitações, a inversão de fases processuais (já utilizada no pregão), a 

previsão de matriz de riscos para contratações de grande vulto, supressão de 

modalidades tradicionais da lei anterior e criação de uma nova (diálogo 

competitivo), dentre outras modificações. 

No presente artigo, chamaremos a atenção do leitor para o disposto no 

art. 6º, inc. XXII da Lei n.º 14.133/2021 que definiu um novo patamar para 

definição de obras, serviços e fornecimentos (as compras que trata a Lei n.º 

8.666/93) e a forma como alguns municípios estão a regulamentando.  

 

2. A definição de normas gerais e a possibilidade de regulamentações municipais 

 

 A Constituição Federal tem como principal característica disciplinar a 

forma de organização do Estado Brasileiro, sendo a definição de regras de 

competências um dos instrumentos de que dispõe a técnica organizacional 

constitucional. Ao dispor sobre a organização, a constituição disciplina a divisão 

não só espacial como material do poder entre os entes federativos por ela criados. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem parcelas de atuação 

definidas, posto que são considerados entes autônomos e regulados por leis por 

estes editados.  

 Assim, temos diversas formas de repartição de competências materiais 

e legislativas entre os entes federativos. Cabe destacar que a competência 

legislativa representa a ideia da capacidade que o ente político possui para 

estabelecer normas imperativas, gerais e abstratas, como limite o texto 

constitucional (Bulos, 2019)99. 

  Há diversas classificações quanto às competências legislativas, sendo 

 
99 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, 12 ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019, p. 996. 
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comum as privativas de determinados entes políticos; outras concorrentes, onde 

mais de um ente poderá legislar sobre determinadas matérias. Há, ainda, 

competências suplementares, residuais (remanescentes), delegadas e originárias. 

 No âmbito das licitações e contratações públicas, a Constituição Federal 

de 1988 reconheceu a competência privativa da União para fixar normas gerais 

de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações 

públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.  

 A ideia de se estabelecer como competência da União regras gerais em 

matéria de contratações públicas tem por norte a uniformização do tratamento 

legal toda para todos os entes federativos. O Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu em seus julgados que o princípio constitucional que norteia a 

repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal 

brasileiro é o princípio da predominância do interesse. 

 Apesar de o texto constitucional expressar que o art. 22, inc. XXVII como 

sendo uma espécie de competência privativa, a doutrina aponta para que neste 

caso se trataria de verdadeira competência concorrente, (Justen Filho, 2021)100. No 

exercício dessa competência a União já editou diversas leis tratando da matéria 

de licitações e contratações, a exemplo: Lei n.º 8.666/1993;  Lei n.º 8.987/1995; Lei 

n.º 8.987/1995; Lei n.º 10.520/2002; Lei n.º 11.079/2004; Lei Complementar n.º 

123/2006; Lei n.º 12.232/2010; Lei n.º 12.462/2011; e Lei n.º 13.303/2016.  

  Contudo, ainda que se almeje a uniformidade imposta na ideia de norma 

geral, permanece a competência dos demais entes federativos para definirem 

regras específicas sobre a matéria, pois ao redor das regras essenciais, fundantes 

que disciplinam a matéria, há muito a ser disciplinado pelos demais entes da 

federação. 

  Em se tratando de licitações e contratações há muito se questiona a 

atuação do legislador federal que por várias vezes a pretexto de estabelecer regras 

gerais, caba por invadir ou restringir a atuação dos demais entes federativos, não 

por outro motivo, à luz do modelo previsto na Lei n.º 8.666/93 a 

inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.666/93 é manifesta, porque nada 

deixa para que Estados e Municípios legislem em matéria de licitação e contrato 

administrativo (DI PIETRO, 2021)101-102.  

 
100 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à lei de licitações e contratações administrativas: 

Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 17. 
101 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 34ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2021, p. 385. 
102 As regras da Lei n.º 14.133/2021 aplicar-se-á no que couber e na ausência de normas 

específicas aos acordos de vontade da administração (convênios, acordos, ajustes e outros 
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  Estabelecer um limite claro e objetivo entre o que é e o que não é regra 

geral em matéria de licitação e contratação pública nunca foi tarefa fácil e, com a 

nova lei de licitações e contratações públicas que entrou em vigor em 1º de abril 

de 2021 (Lei n.º 14.133/2021), o mesmo problema se verifica. A lei é longa e 

detalhista e, apesar de ter remetido dezenas de situações a ser regulamentada 

pelos entes federativos, acabou por gerar situações que certamente causarão 

problemas de interpretação.  

O reconhecimento de autonomia aos municípios é inconteste, porém, na 

prática, tal atuação tem demonstrado ser difícil execução, frente a uma área 

cinzenta, nebulosa, de pouca definição quando ao centro da questão. Não por 

outro motivo, a dificuldade em determinar o limite entre as duas órbitas não 

autoriza negar a distinção entre a existência de normas gerais e a de normas não 

gerais em matéria de licitações e contratos administrativos (JUSTEN FILHO, 

2021) 103.  

É certo que somente as normas gerais obrigarão os demais entes 

federativos ao seu cumprimento. Nas questões que possam ser consideradas 

como normais não gerais, os entes estão livres para legislarem no exercício de sua 

competência própria. 

O fato é que não há dúvidas na doutrina de que a Lei 14.133/2021 possui 

normas gerais e normas não gerais (especiais) sobre licitações e contratos 

administrativos (JUSTEN FILHO, 2021)104. 

No caso, há que se busca a identificação das normas de caráter geral 

(nacional), aplicáveis a todos os entes federativos, as normas federais, aplicáveis 

à União, e as normas especiais, aquelas que poderão ser objeto de legislação 

específica pelos entes federados. Aliás, bem destacou o professor Justen Filho ao 

lembrar que o caráter de norma não geral prevista na Lei n.º 14.133/2021 não 

significa, a priori, na sua não aplicação aos demais entes federativos (Estados, 

Distrito Federal e Municípios), pois o que lhes é facultado a adoção de “disciplina 

diversa” da estabelecida para a União. E assim, ao não exercer esta faculdade, 

nada impede o uso das normas não gerais voluntariamente. 

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência dos Estados 

para, no exercício de sua competência suplementar, legislarem sobre licitação e 

contratação pública, desde que respeite as normas gerais já editadas pela União. 

Nesse sentido, tem-se o julgado na ADI 4658, a saber: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE 

 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública), em 

conformidade com o art. 184 da Lei n. 14.133/2021 (NLL). 
103 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à lei de licitações e contratações administrativas: 

Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 20. 
104 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à lei de licitações e contratações administrativas: 

Lei 14.133/2021. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 21. 



 NOVA LEI DELICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS: AS PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES 

 

750 
 

INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

CONSTITUCIONAL. ARTIGO 34, VII DA LEI 

ESTADUAL PARANAENSE N.º 15608/2007. 

LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. NORMAS 

GERAIS. HIPÓTESE INOVADORA DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA DA UNIÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO 

DOS EFEITOS.  

1. Esta Corte já assentou o entendimento de que 

assiste aos Estados competência suplementar para 

legislar sobre licitação e contratação, desde que 

respeitadas as normas gerais estabelecidas pela 

União.  

2. Lei estadual que ampliou hipótese de dispensa de 

licitação em dissonância do que estabelece a Lei 

8.666/1993.  

3. Usurpa a competência da União para legislar 

sobre normais gerais de licitação norma estadual que 

prevê ser dispensável o procedimento licitatório 

para aquisição por pessoa jurídica de direito interno, 

de bens produzidos ou serviços prestados por órgão 

ou entidade que integre a Administração Pública, e 

que tenha sido criado especificamente para este fim 

específico, sem a limitação temporal estabelecida 

pela Lei 8.666/1993 para essa hipótese de dispensa de 

licitação.  

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente, com modulação de efeitos, a fim de 

preservar a eficácia das licitações eventualmente já 

finalizadas com base no dispositivo cuja validade se 

nega, até a data desde julgamento. 

(ADI 4658, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, 

julgado em 25/10/2019, Processo Eletrônico DJe-245 

DIVULG. 08-11-2019 PUBLIC 11-11-2019) 

Em outro julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

competência suplementar dos municípios na hipótese em que o município exigia 

maior transparência nos gastos públicos. Nesse sentido, tem-se o julgamento do 

Agravo Interno ao Recurso Extraordinário n.º 1.159.577 AgR, cujo julgado assim 
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restou assentado: 

Ementa: Agravo Interno no Recurso Extraordinário. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei 

10.199/2017 do município de Florianópolis – SC, que 

determinou a divulgação, nos anúncios ou 

campanhas veiculadas nos meios de comunicação, 

do valor despendido em publicidade ou 

propaganda pela prefeitura. Alegação de invasão da 

competência da União para legislar sobre normas 

gerais de licitação. Inocorrência. Artigo 22, inciso 

XXVII, da Constituição da República. Competência 

suplementar do município para editar normas 

específicas. Agravo interno desprovido. 

(RE 1159577 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 04/12/2018, Processo Eletrônico 

DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019). 

No Julgamento da ADI 4748, o Supremo Tribunal Federal decidiu o 

Estado não poderia disciplinar, por meio do exercício de sua competência 

suplementar, impondo obrigações ao ente federativo mais gravosos que aqueles 

previstos na lei geral de licitações editada pelo Congresso Nacional. No caso, 

discutiu-se que a lei paranaense que fixou um quantitativo mínimo de aquisições 

de bens e/ou serviços licitados por meio do uso do Sistema de Registro de Preços 

seria válida, uma vez que a Lei n.º 8.666/93 em seu art. 15, § 4º, expressamente 

indica que não haveria esta obrigação para a Administração Pública. Nesse 

julgado, entendeu inconstitucional a lei estadual, conforme se pode observar a 

seguir: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE 

N.º 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 

NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  

1. Ao se determinar que o poder público adquira o 

mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens 

e serviços definidos em sistema de registro de 

preços, na Lei estadual se invadiu a competência 

privativa da União para estabelecer normas gerais 

sobre licitação e contratação, em todas as 
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modalidades, para as administrações públicas 

diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da 

República.  

2. No § 4º do art. 15 da Lei n.º 8.666/1993 se dispõe 

que “a existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 

registro preferência em igualdade de condições”. 

 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente. 

(ADI 4748, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal 

Pleno, julgado em 11/09/2019, Processo Eletrônico 

DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019). 

Um dos exemplos mais famosos e difundidos por milhares de 

municípios é acerca da vedação imposta por leis orgânicas municipais quanto à 

contratação de parentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 

O Supremo Tribunal Federal chamado a decidir, entendeu que os 

municípios poderiam estabelecer outras causas de impedimento à participação 

nas licitações e contratações públicas, validando as regras estabelecidas pelos 

municípios brasileiros ao decidir o RE 423.560 cuja ementa é a seguinte: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG. VEDAÇÃO 

DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE 

PARENTES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, 

VEREADORES E OCUPANTES DE CARGOS EM 

COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS 

MUNICÍPIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

PROVIDO.  

A Constituição Federal outorga à União a 

competência para editar normas gerais sobre 

licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que 

Estados e Municípios legislem para complementar 

as normas gerais e adaptá-las às suas realidades.  
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O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no 

sentido de que as normas locais sobre licitação 

devem observar o art. 37, XXI da Constituição, 

assegurando “a igualdade de condições de todos os 

concorrentes”. Precedentes.  

Dentro da permissão constitucional para legislar 

sobre normas específicas em matéria de licitação, é 

de se louvar a iniciativa do Município de 

Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de 

tema dos mais relevantes em nossa pólis, que é a 

moralidade administrativa, princípio-guia de toda a 

atividade estatal, nos termos do art. 37, caput da 

Constituição Federal.  

A proibição de contratação com o Município dos 

parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do 

vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de 

cargo em comissão ou função de confiança, bem 

como dos servidores e empregados públicos 

municipais, até seis meses após o fim do exercício 

das respectivas funções, é norma que evidentemente 

homenageia os princípios da impessoalidade e da 

moralidade administrativa, prevenindo eventuais 

lesões ao interesse público e ao patrimônio do 

Município, sem restringir a competição entre os 

licitantes.  

Inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou 

de invasão da competência da União para legislar 

sobre normas gerais de licitação. Recurso 

extraordinário provido. 

(RE 423560, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda 

Turma, julgado em 29/05/2012, Acórdão Eletrônico 

DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012 RT 

v. 101, n.º 923, 2012, p. 678-683). 

Assim no plano ideal, doutrina e jurisprudência estão de acordo que à 

União cabe a definição de normas gerais em matéria de licitações e contratações 

administrativas e que aos demais entes federativos, caberia o exercício da 

competência suplementar, ainda que, convenhamos, cada vez mais se torne 

diminuta e de difícil atuação frente aos textos normativos editados pelo 

Congresso Nacional recentemente. 

 

3. Definição do valor de obra de grande vulto e suas implicações na Lei n.º 
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14.133/2021. 

 

A Lei n.º 14.133/2021 que trata de licitações e contratações públicas se 

aplica às hipóteses de alienações e concessões de direito real de uso de bens; de 

compras, inclusive por encomenda; de locações; de concessões e permissões de 

uso de bens públicos; de prestações de serviços, inclusive os técnico-profissionais 

especializados; às obras e serviços de arquitetura e engenharia e às contratações 

de tecnologia da informação e de comunicação. 

Para as contratações de obras, serviços e fornecimentos, o legislador da 

Lei n.º 14.133/2021 seguiu orientação já delineada na Lei n.º 8.666/93 ao criar 

requisitos especiais para as contratações consideradas de “grande vulto”. 

No âmbito da Lei n.º 8.666/93 são consideradas de grande vulto, as obras, 

serviços ou compras com valor estimado superior à 25 vezes ao valor mínimo 

necessário para a definição da modalidade de concorrência previsto para obras e 

serviços de engenharia previsto na alínea “c” do inc. I do art. 23 da citada lei. 

Atualmente, frente ao disposto no Decreto federal n.9.412/2018, o valor para obras 

de grande vulto seria equivalente a R$ 82.500.000,00. 

Com a nova Lei de Licitações a definição de obra de grande vulto sofreu 

substancial modificação, conforme se observa na redação do art. 6º, inc. XXII da 

Lei n.º 14.133/2021, que assim dispõe: 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

[...]; 

XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande 

vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); 

 À primeira vista, este dispositivo não nos traria grandes dúvidas quanto 

à sua interpretação, pois, para a avaliação desta questão bastaria nos atermos ao 

valor estimado da contratação. O critério é objetivo. 

 Agora, o inc. XXII do art. 6º da Lei n.º 14.133/2021 possui natureza de 

regra geral de licitações?   

  Vale dizer se para a União serão consideradas de obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto todas aqueles que possuírem valores acima de 

duzentos milhões de reais, o mesmo se aplicaria para todos os demais entes 

federativos?  

 Sob a égide da Lei n.º 8.666/93, ao julgar ADI 927/RS, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu que regras que vedavam a doação de bens imóveis previstas no 

art.; 17, inc. I “b” e inc. II “b” da Lei n.º 8.666/93 seriam normas não gerais, válidas 

somente para a União. Nesse sentido, tem-se a ementa do referido julgado: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. Lei n.º 

8.666, de 21.06.93. I. - Interpretação conforme dada 
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ao art. 17, I, "b" (doação de bem imóvel) e art. 17, II, 

"b" (permuta de bem móvel), para esclarecer que a 

vedação tem aplicação no âmbito da União Federal, 

apenas. Idêntico entendimento em relação ao art. 17, 

I, "c" e par. 1. do art. 17. Vencido o Relator, nesta 

parte. II. - Cautelar deferida, em parte. 

(ADI 927 MC, Relator(a): Carlos Velloso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/11/1993, DJ 11-11-1994 PP-

30635 EMENT VOL-01766-01 PP-00039) 

 A nosso juízo, se considerarmos que esta regra poderia ser objeto de 

regulamentação específica por parte dos demais entes federativos, dada as 

diferentes realidades que cada ente vivencia (aplicação do princípio da 

prevalência dos interesses), poderíamos considerar que os demais entes 

federativos poderiam dispor de modo diverso, trazendo a definição de obra de 

grande vulto para a sua realidade. Afinal, uma obra, serviço ou fornecimento de 

10, 50, 100 ou 150 milhões poderá ser considerada como de grande vulto para 

milhares de municípios brasileiros, se não para a maioria deles. Impor um teto de 

200 milhões poderá demonstrar não ser adequado para a grande maiorias dos 

entes federativos, sobretudo, no tocante aos municípios. 

 Esta questão é relevante sob o ponto de vista prático. Afinal, tratando-se 

de contratação de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá 

obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e 

o contratado, bem como deverá prever a obrigatoriedade de implantação de 

programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, 

contado da celebração do contrato, e ainda, permite que a Administração possa 

exigir do licitante a prestação de garantia adicional, na modalidade segura-

garantia, equivalente a até 30%, com a previsão de cláusula de retomada (art. 99 

c/c 102 da Lei n.º 14.133/2021). É medida que assegura a Administração Pública 

frente a dezenas de riscos advindos de contratos, sobretudo, em vista do alto 

impacto financeiro que tais contratações repercutirão nos cofres dos entes 

federativos, especialmente nos municípios. Portanto, identificar uma obra, 

serviço ou fornecimento como de grande vulto terá relevância a elaboração do 

edital e na execução contratual, especialmente sobre questões que futuramente 

poderão impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e na execução da 

obra. 

 Pois bem, aqui chegamos ao ponto principal. 

   

4. Municípios no exercício da competência legislativa suplementar 

 

Partindo-se do pressuposto de que obras, serviços e fornecimentos de 

grande vulto possuem efeitos financeiros diversos entre os entes federativos, 
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força concluir que os demais entes federativos, sobretudo, os municípios, no 

exercício da competência legislativa suplementar poderiam dispor de modo 

diverso quanto à definição legal do conteúdo descrito no art. 6º, inc. XXII, para 

fins de aplicação das regras gerais de licitação previstas na Lei n.º 14.133/2021, 

pois a definição de competência para legislar sobre normas específicas de 

licitações e contratações possui relação com a preponderância de interesses que 

cada ente político está a defender. 

 Não há dúvidas de que à União cabe a harmonização do sistema 

nacional de contratações, dispondo sobre regras de maior amplitude a fim de 

conferir racionalidade e uniformidade processual-administrativa visando 

conferir maior segurança jurídica a todos aqueles que pretendam participar das 

contratações realizadas pelos entes públicos, afinal, o modelo brasileiro adotado 

é a federativa, que se funda no postulado da cooperação ente os diversos entes 

que compõe o sistema.  

  Aos Estados, Distrito Federal e Municípios caberão respeitar as normas 

abstratas e gerais firmadas pela União, e, caso entenda necessário, poderão definir 

novas regras de modo a ajustar as licitações às suas realidades locais.  

  Nesse sentido, extrai-se da ementa do julgado da ADI 3735 a orientação 

geral no sentido de que “ao direito estadual (ou municipal) somente será legítimo 

inovar neste particular se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, 

nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados 

ou a peculiares circunstâncias de interesse local” (ADI 3735, Relator: Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2016, Acórdão Eletrônico DJe-168 

Divulg. 31-07-2017 Public. 01-08-2017). 

 Não há dúvidas de que os Estados, Municípios e o Distrito Federal, 

respeitadas as normas gerais editadas pela União, podem legislar sobre licitações 

e contratações públicas no exercício da competência suplementar assegurada 

constitucionalmente (HUPSEL, 2021)105. Assim, por exemplo, o Município 

poderia entender como obras de grande vulto aquelas que atendam as regras 

definidas no art. 6º, inc. XXII da Lei n.º 14.133/2021 para da União, ou, entender 

que, considerando a sua realidade orçamentária, as obras de grande vulto seriam 

aquelas com valores superiores a 100 milhões ou outro valor a ser definido pelo 

legislador municipal, que, como controlador fiscal, possui melhores condições de 

avaliar os impactos das contratações nos orçamentos públicos locais.  

Contudo, cabe salientar que o STF não demonstrou estar de acordo com 

essa ideia no passado, pois em uma oportunidade em que o município paulista 

decidiu por legislar com o objetivo de fomentar a realização de audiências 

 
105 HUPSEL, Edith. Disponível http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/edite-

hupsel/inconstitucionalidades-na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratacoes-desrespeito-a-

competencias-constitucionais-dos-entes-federados. Acesso em 26 de outubro de 2021. 
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públicas em licitações realizadas no âmbito municipal, o que por certo modo 

privilegiaria a etapa de planejamento e ampliaria a discussão com o mercado 

acerca da definição do objeto, portanto, em tese, mais benéfica para 

Administração, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1.247.930 AgR 

entendeu pela inconstitucionalidade do ato legislativo, sob o argumento que a 

redução do valor violaria o artigo 22, XXVII, da CRFB, que fixa a competência 

privativa da União para editar normas gerais sobre licitações e contratos. Nesse 

sentido, colhe-se da ementa a seguinte orientação: 

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR 

SOBRE NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS. 1. Tem-se, na 

origem, ação direta de inconstitucionalidade 

proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo em face da Lei 1.210, de 4 de setembro de 

2017, do Município de Estância Balneária de 

Ilhabela, que dispõe sobre a realização de prévia 

audiência pública para licitação para obras, 

compras, serviços e alienações que especifica.  

2. A referida norma municipal criou a 

obrigatoriedade de prévia audiência pública nas 

hipóteses de licitação que superem o valor de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Por sua vez, a 

Lei Federal 8.666/1993, que “estabelece normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos 

(...) no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 1º), prevê, 

em seu artigo 39, que deve ser realizada audiência 

pública apenas para licitações cujo valor seja 

superior ao montante de R$ 150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhões de reais).  

[...]. 

 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa 

evolução, bem como sabedor da tradição 

centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas 

diversas ditaduras que sofremos, quanto nos 

momentos de normalidade democrática, instituiu 

novas regras descentralizadoras na distribuição 

formal de competências legislativas, com base no 

princípio da predominância do interesse, e ampliou 
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as hipóteses de competências concorrentes, além de 

fortalecer o Município como polo gerador de normas 

de interesse local.  

7. O princípio geral que norteia a repartição de 

competência entre os entes componentes do Estado 

Federal brasileiro é o princípio da predominância do 

interesse, tanto para as matérias cuja definição foi 

preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em 

termos de interpretação em hipóteses que envolvem 

várias e diversas matérias, como na presente Ação 

Direta de Inconstitucionalidade.  

8. A própria Constituição Federal, portanto, 

presumindo de forma absoluta para algumas 

matérias a presença do princípio da predominância 

do interesse, estabeleceu, a priori , diversas 

competências para cada um dos entes federativos, 

União, Estados-Membros, Distrito Federal e 

Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora 

acentuar maior centralização de poder, 

principalmente na própria União (CF, art. 22), ora 

permitir uma maior descentralização nos Estados-

membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).  

9. Verifica-se que, na espécie, a norma municipal 

invadiu a competência constitucional da União, na 

medida em que a Lei Geral de Licitações traz 

expressa previsão acerca do limite a ser observado 

para prévia realização de audiências públicas.  

10. Indevida atuação do Município na imposição de 

condições/restrições ao processo licitatório.  

11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na 

forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica 

condenado o agravante a pagar ao agravado multa 

de um por cento do valor atualizado da causa, cujo 

depósito prévio passa a ser condição para a 

interposição de qualquer outro recurso (à exceção da 

Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da 

justiça, que farão o pagamento ao final). 

(RE 1247930 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 

Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, Processo 

Eletrônico DJe-069 DIVULG 23-03-2020 PUBLIC 24-
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03-2020). 

  Portanto, a orientação do STF acima bem poderá servir de baliza ou sinal 

acerca da questão que ora será indicado. Ou seja, olhando para o futuro, é possível 

que o Supremo Tribunal Federal venha manter a sua orientação, impedindo os 

entes federativos a modificarem o conceito previsto no art. 6º, inc. XXII da Lei n.º 

14.133/2021. 

 A questão é que alguns municípios já estão conferindo, por meio de 

decreto, modificações quantitativas no conceito de obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto, modificando assim, a orientação geral contida no 

art. 6º, inc. XXII da Lei n.º 14.133/2021. 

  Considerando-se o volume orçamentário da União frente aos demais 

entes federativos municípios, principalmente em relação aos médios e pequenos 

municípios brasileiros, nos parece razoável aceitar que o valor das obras de 

grande vulto possam ser reduzidos, quando comparados ao valor definido para 

a União, afinal, a ideal central da definição das competências seria o 

fortalecimento do Município como polo gerador de normas de interesse local, 

consoante bem salientou o STF no julgado acima referido. 

  Entre a definição de obra de grande vulto há que considerar o critério da 

proporcionalidade. Apesar de não haver qualquer diferença para os cofres 

públicos entre uma obra, serviço ou fornecimento licitado utilizando-se a Lei n.º 

8.666/93 ou a Lei n.º 14.133/2021, o legislador os trata de modo diverso quanto ao 

fato de os qualificar como de “grande vulto” e seus efeitos legais. Assim, caso 

licitado pela Lei nº 8.666 /93, o valor considerado como de “grande vulto” seria 

atualmente de R$ 82.500.000,00, equivalente a 41,25% do valor previsto para o 

mesmo objeto licitado com fundamento na Lei n.º 14.133/2021, atualmente fixado 

em R$ 200.000.000,00. Convenhamos que não faz qualquer sentido este 

tratamento diferenciado pelas leis gerais de licitações atualmente vigentes. É 

apenas mais uma incongruência na opção legislativa de manter dois sistemas tão 

distintos em vigor simultaneamente. 

  Sob o critério da proporcionalidade, para se ter uma ideia, uma obra de 

200 milhões para a União, em 2021, corresponderia a 0,005% do seu orçamento 

anual.  

 É claro que não poderíamos repassar este ínfimo percentual para os 

orçamentos dos municípios, sob pena de consideramos qualquer compra 

superior a R$ 4.000,00 teria que ser considerada como de grande vulto. 

  Caso os municípios decidissem por reduzir o critério financeiro 

estabelecido na Lei n.º 14.133/2021, todos os demais requisitos editalícios e 

contratuais deverão ser ajustados, ainda que inferiores a patamar de 200 milhões 

de reais fixados para a União. Ou seja, os municípios teriam que exigir maiores 

garantias dos licitantes (seguro-garantia) e fixarem maiores exigências nos 

editais, a exemplo da matriz de alocação de riscos, implantação de programas de 
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integridade, o que poderia seria interpretado como restrição à participação nas 

licitações, seguindo a lógica já traçada pelo STF no julgado acima referenciado, o 

que não concordamos, pois tais exigências visam proteger o patrimônio público 

municipal, considerando-se as suas realidades e não a realidade da União. 

 Agora, o que dizer quanto os municípios está elevando o valor das obras 

de grande vulto? 

 Vejamos os exemplos que justificam o presente estudo. 

 O primeiro município catarinense a modificar o valor das obras de 

grande vulto foi o Município de Guabiruba (SC) que, por meio de simples decreto 

(ato regulamentar), promoveu alteração do conceito de obra, serviços e 

fornecimentos de grande vulto, majorando em 65% o valor definido para a União. 

 Por meio do Decreto n.º 1.250, de 20 de maio de 2021 que foi editado para 

regulamentar a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, no município de Guabiruba (SC), o valor das obras, 

serviços e fornecimentos de grande vulto passou a ser considerado aqueles com 

valores superiores a R$ 330.000.000,00 00 (trezentos e trinta milhões e reais), 

conforme se pode verificar da redação do § 2º do art. 22 do referido decreto, que 

assim reza: 

Art. 22. Nas contratações de obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto, o edital deverá 

prever a obrigatoriedade de implantação de 

programa de integridade pelo licitante vencedor, no 

prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do 

contrato, adotando-se como parâmetro normativo 

para a elaboração do programa e sua 

implementação, no que couber, o disposto no 

Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de 

março de 2015. 

§1º [...]. 

§2º Considera-se grande vulto a contratação cujo 

valor estimado seja igual ou superior a R$ 

330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões e reais). 

 Para se ter uma ideia da proporção que tal modificação ocasionou, o 

orçamento anual do Município de Guabiruba (SC) para o exercício de 2021 é de 

R$ 80.275.000,00 (oitenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais), conforme 

previsto na Lei Municipal n.º 1.732, de 03 de dezembro de 2020. 

 Assim, para que o Município passe a exigir dos contratados matriz de 

riscos e a implementação de programas de integridade (Compliance), ou mesmo 

que possa exigir garantia adicional ao contrato que acarretam maior segurança 

jurídica à contratação, o município de Guabiruba (SC) teria que realizar uma 

contratação equivalente a 4,11 vezes o valor do seu orçamento anual.  
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 No mesmo caminho trilhou o município de Bom Retiro (SC) que, ao 

editar o Decreto nº 95/21 de 22.09.21 (art. 22, § 2º), definiu como de grande vulto 

a contratação cujo valor estimado seja igual ou superior a R$ 330.000.000,00 

(trezentos e trinta milhões e reais). O orçamento anual do município de Bom 

Retiro (SC) para 2021, de acordo com a Lei municipal n.º 2.465/2020, de 

15/12/2020, é de R$ 31.669.140,00 (trinta e um milhões, seiscentos e sessenta e nove 

mil, cento e quarenta reais). Assim, uma obra de grande vulto corresponderia à 

10 vezes o valor do orçamento anual do município. 

 Por fim, tomamos como exemplo um município de médio porte, como 

Jaraguá do Sul (SC), onde para o exercício de 2021 a Lei municipal n.º 8.456/2020 

estimou a receita e fixou a despesa em R$ 833.804.390,00 (oitocentos e trinta e três 

milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e noventa reais).  

  Neste município, de acordo com o Decreto nº 15.430/2021, de 08 de 

outubro de 2021, as obras, serviços e fornecimentos de grande vulto também 

seriam aqueles com valores iguais ou superiores a R$ 330.000.000,00 (trezentos e 

trinta milhões de reais), ou seja, obras que consumissem o equivalente a 40% do 

orçamento anual. Sem dúvidas estas contratações seriam de grandíssimo vulto 

para estes entes municipais. 

 Em face do critério da proporcionalidade, não seria correto aplicar o 

percentual de 0,005% do orçamento para definir os conceitos de obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto, visto que o tamanho da União em termos de 

estrutura administrativa e de orçamento é muito superior aos milhares de 

municípios brasileiros e aos Estados e Distrito Federal que completam a 

organização do Estado brasileiro. O mesmo se pode dizer para os casos em que 

as contratações possam superar, e em muito, os próprios orçamentos anuais dos 

entes federativos. Nesses casos, muitas destas contratações seriam até 

impossíveis de serem realizadas. 

 

5. Inconstitucionalidade formal quanto ao uso de atos regulamentares para 

modificar a Lei n.º 14.133/2021 

 

 Não fosse somente a inconstitucionalidade material, tem-se que 

formalmente a solução encontrada por estes municípios igualmente fere a 

Constituição Federal, em especial o art. 84, inc. IV, que, frente ao princípio da 

simetria, é reproduzido em todas as leis orgânicas dos municípios brasileiros. 

  Inicialmente, cabe avaliar que as alterações acima promovidas 

ocorreram por meio de decretos (espécie de ato de natureza administrativa) 

editados pelos Chefes do Poder Executivo que, a pretexto de regulamentarem a 

Lei n.º 14.133/2021, ainda que se admitisse o exercício de competência 

suplementar (hipótese a qual não concordamos), há que se considerar que a Lei 

n.º 14.133/2021 não poderia ser modificada por meio de ato regulamentar do 
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executivo, espécie de ato administrativo que provêm da competência 

administrativa do Chefe do Poder Executivo.  

 É cediço no que o exercício do poder regulamentar do Chefe do Poder 

Executivo possui limitações frente ao texto legal que pretenda regular, a teor do 

disposto no art. 84, inc. IV da Constituição Federal, visto que se destina a dar 

curso à fiel execução das leis.  

 Nesses castos, há que considerar que o ato regulamentar tem como 

pressuposto a observância do objeto previsto na lei, daí se entender que o 

regulamento não pode inovar materialmente o ordenamento jurídico, visto que 

são editados para prestar instruções sobre o fiel cumprimento das leis, é dizer, os 

atos estão relacionados em grau de sujeição à lei, posto que o poder regulamentar 

não poder transgredir o texto legal, ou seja, ato não pode inovar a ordem jurídica, 

porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei 

(MARINELA, 2021106. 

 O Supremo Tribunal Federal já assentou esta ideia ao julgar a ADI 1075, 

afirmando o seguinte: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – LEI FEDERAL Nº 

8.846/94, QUE DISPÕE SOBRE EMISSÃO DE 

DOCUMENTOS FISCAIS PELO CONTRIBUINTE E 

ARBITRAMENTO DA RECEITA MÍNIMA PELA 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA FEDERAL.[...]. O 

PODER REGULAMENTAR DEFERIDO AOS 

MINISTROS DE ESTADO, EMBORA DE 

EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO 

LEGITIMA A EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS 

DE CARÁTER PRIMÁRIO, ESTANDO 

NECESSARIAMENTE SUBORDINADO, NO QUE 

CONCERNE AO SEU EXERCÍCIO, CONTEÚDO E 

LIMITES, AO QUE PRESCREVEM AS LEIS E A 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – A competência 

regulamentar deferida aos Ministros de Estado, 

mesmo sendo de segundo grau, possui 

inquestionável extração constitucional (CF, art. 87, 

parágrafo único, II), de tal modo que o poder 

jurídico de expedir instruções para a fiel execução 

das leis compõe, no quadro do sistema normativo 

vigente no Brasil, uma prerrogativa que também 

 
106 MARINELA, Fernanda. Manual de direito administrativo. 15ª ed. Salvador: Editora 

JusPodivm, 2021, p. 342. 
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assiste, “ope constitutionis”, a esses qualificados 

agentes auxiliares do Chefe do Poder Executivo da 

União. – As instruções regulamentares, quando 

emanarem de Ministro de Estado, qualificar-se-ão 

como regulamentos executivos, necessariamente 

subordinados aos limites jurídicos definidos na 

regra legal a cuja implementação elas se destinam, 

pois o exercício ministerial do poder regulamentar 

não pode transgredir a lei, seja para exigir o que esta 

não exigiu, seja para estabelecer distinções onde a 

própria lei não distinguiu, notadamente em tema de 

direito tributário. Doutrina. Jurisprudência. – Poder 

regulamentar e delegação legislativa: institutos de 

direito público que não se confundem. Inocorrência, 

no caso, de outorga, a Ministro de Estado, de 

delegação legislativa. Reconhecimento de que lhe 

assiste a possibilidade de exercer competência 

regulamentar de caráter meramente secundário. 

(ADI 1075, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal 

Pleno, julgado em 05/10/2020, Processo Eletrônico 

DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) 

(grifo nosso). 

 De acordo com a doutrina há os decretos regulamentares (que é o objeto 

de estudo), destinados à complementação e detalhamento das leis e os decretos 

autônomos, destinados a suprirem lacunas da lei (CARVALHO FILHO, 2021)107. 

 Quanto à admissibilidade de decretos autônomos, após a EC 32/2001 há 

parte da doutrina que admite regulamento autônomo somente nas hipóteses 

expressamente autorizadas pela Constituição, isto é, apenas nas hipóteses 

previstas no art. 84, VI, da CF (MARINELA, 2021)108.  

  O citado dispositivo constitucional, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 32/2001, dispõe o seguinte: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

[...]. 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração 

 
107 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual direito administrativo. 35ª ed. Barueri 

[SP]: Atlas, 2021, p. 147. 
108 MARINELA, Fernanda. Manual de direito administrativo. 15ª ed. Salvador: Editora 

JusPodivm, 2021, p. 342. 
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federal, quando não implicar aumento de despesa 

nem criação ou extinção de órgãos públicos;  

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando 

vagos. 

  Fácil perceber que nos exemplos extraídos os atos dos municípios 

catarinenses anteriormente indicados, as hipóteses não se ajustam ao art. 84, VI 

da CRFB, visto que as regras fixadas em decretos procuraram alterar a definição 

de obras de grande vulto para fins de aplicação das regras da Lei n.º 14.133/2021 

no âmbito de cada um dos municípios citados. 

   Estas alterações se demonstram desproporcionais e irrazoáveis frente as 

regras de governança e de responsabilidade fiscal, afinal, não faz qualquer 

sentido a União exigir diversas garantias dos licitantes e contratados para 

contratos que não ultrapassam a 0,005% do seu orçamento anual, ao passo que 

municípios estariam deixando de assim agirem diante de contratações que, 

muitas vezes, superarão seus orçamentos anuais e sua capacidade de 

endividamento. É possível até inferir que não serão possíveis as realização destas 

contratações frente as regras de responsabilidades vigentes, seja na Lei n.º 

14.133/2021 (existência de créditos orçamentários), seja na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (adequação com a lei orçamentária anual - LOA e 

compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias - 

PPA/LDO). 

Em todos os casos, por lei aprovada pelo Poder Legislativo municipal ou 

por ato do Chefe do Poder Executivo, poderíamos entender como ilegítima a 

definição pelos municípios de patamar superior ao definido pela União para fins 

de classificação de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, pois a 

inconstitucionalidade formal e material é de uma clareza ímpar e a situação nos 

parece de difícil acolhimento pelos órgãos de controle judicial, sobretudo, o 

Supremo Tribunal Federal, quando passamos em revista pela sua jurisprudência 

sobre a matéria de que trata o art. 22, inc. XXVII da Constituição Federal de 1988.  

 

6. Afronta aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da economicidade 

 

Os municípios estão contribuindo para a insegurança jurídica dos 

licitantes e dos próprios gestores, contrariando um dos princípios jurídicos 

reconhecidos expressamente no art. 5º caput da Lei n.º 14.133/2021 ao modificarem 

a Lei n.º 14.133/2021 por meio de decretos administrativos. 

 Quanto a violação ao princípio da segurança jurídica, verifica-se que as 

modificações realizadas por meio de decretos municipais tornam letra morta 

alguns dispositivos da Lei n.º 14.133/2021 (art. 6º, XXII; 22, § 3º; 25, § 4º e 99), 

regras estas que visam ofertar maiores garantias à Administração Pública, seja 

pela definição de regras de distribuição de responsabilidades frente aos riscos 
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advindos de contratações de grande porte financeiro, ou exigência de 

implementação de regras mais rígidas e objetivas de controle empresarial ou 

mesmo como a possibilidade de se exigir garantia adicional dos 

licitantes/contratantes. Todos esses pontos serão levados à discussão no Poder 

Judiciário. 

 Ao elevarem quantitativamente o critério para classificação de obras, 

serviços e fornecimentos de grande vulto, os municípios estão afastando o dever 

de licitar com maior eficiência e economicidade, princípios que caminham de 

mãos dadas. Para as contratações de grande vulto, a Lei n.º 14.133/2021 impões 

algumas precauções à Administração Pública, e ao elevarem o critério objetivo 

descrito na nova lei de licitações, os municípios estão frouxando as regras, como 

por exemplo, a prevista no art. 22, § 3º que impõe, em caráter cogente, para as 

obras e serviços de grande vulto, que o edital contemple matriz de alocação de 

riscos entre o contratante e o contratado. 

 A matriz de risco, a teor do disposto no art. 6º, inc. XXVII da Lei n.º 

14.133/2021, será uma cláusula contratual em que será definida os riscos e as 

responsabilidades entre as partes, que servirá para caracterizar inicialmente a 

relação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em termos de ônus 

financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. A matriz deverá 

conter, no mínimo, a lista de possíveis eventos supervenientes à assinatura do 

contrato que possam dar causa ao desequilíbrio econômico-financeiro, 

apontando as possíveis ocorrências que justificarão a modificação do contrato e 

de quem suportará os ônus que advirão dessas alterações, além de diversas outras 

previsões importantes para o futuro do contrato.  

 Assim, a matriz pretende estabelecer, desde o início da contratação, 

quem assumirá o risco por determinado evento, de modo que se pretende 

antecipar eventos que possam acontecer e que, certamente, irá repercutir no 

contrato, deixando evidente quem responderá pelos seus ônus (HEINEN, 

2021)109. Trata-se, portanto, de importante instrumento de que dispõe a 

Administração Pública para deixar claras as responsabilidades de cada um dos 

participantes da relação contratual.  

 É claro que ao não estabelecer as regras de forma objetiva na matriz de 

riscos os municípios afastarão regras que mitigam os riscos que são inerentes a 

todos os ajustes que se pretendem conferir efeitos futuros. 

  Para contratos de menor monta, a própria lei de licitações se encarra de 

distribuir os riscos, tal como ocorre com a previsão de cláusulas obrigatórias em 

todos os contratos (direitos e obrigações das partes), inclusive com a previsão de 

cláusulas que exorbitam as regras da teoria geral dos contratos privados com o 

 
109 HEINEN, Juliano. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2021, p. 137. 
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objetivo de conferir maiores garantias à Administração que, de certo modo, 

causam um desequilíbrio natural na relação jurídica entre as partes. Agora para 

grandes obras e serviços, a lei exige que seja feita a devida alocação de riscos, 

especialmente para efeitos de restabelecimento do equilíbrio econômico do 

contrato. Por exemplo, nas obras realizadas nos regimes de contratação 

integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à 

contratação que decorrem de falhas identificadas no projeto básico elaborado 

pelo contratado devem ser a este imputado na matriz. Permitir aos municípios 

que atuem de modo diverso em obras e serviços que tenham valores superiores à 

200 milhões de reais significa trazer para os cofres públicos um ônus inaceitável, 

frente às regras gerais fixadas na Lei n.º 14.133/2021. 

 Desse modo, e por estas razões, parece-nos, a luz dos princípios 

constitucionais da eficiência e da economicidade previstos na Constituição 

Federal (arts. 37, caput e 70, caput) também estariam impedidos a atuação dos 

municípios na elevação do critério objetivo previsto no art. 6º, inc. XXII da Lei n.º 

14.133/2021 que tornou fixou o conceito de obras, serviços e fornecimentos de 

grande vulto e que trouxe diversas garantias para a Administração Pública frente 

ao risco considerável que sofre frente aos elevados dispêndios que tais 

contratações acarretam para os cofres públicos. 

 Afastar as garantias que a lei geral de licitações reconhece para as 

entidades e órgãos licitantes/contratantes nos casos de contratações de grande 

vulto poderão resultar em verdadeiros atentados contra a eficiência e, também, 

contra a economicidade requerida nas contratações públicas. 

 

7. Conclusão 

 

 No presente artigo procuramos demonstrar que a Lei n.º 14.133/2021 

veio mundo jurídico para dar uma resposta à sociedade que ansiava por 

melhorias na lei de licitações, e que, ao lado da competência legislativa da União 

para dispor sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos 

administrativos, os demais entes federativos mantem sua competência 

suplementar para disporem sobre aspectos não gerais, em conformidade com o 

princípio da prevalência dos interesses locais. 

 Pontuou-se a orientação geral traçada pelo Supremo Tribunal Federal 

acerca de casos já julgados em que se discutiu modificações promovidas por 

Estados e municípios quando da promulgação de legislação local sobre a matéria 

de licitações e contratações públicas administrativas, destacando-se uma 

tendência a não reconhecer alterações que modifiquem a lei legal, dada que a 

competência dos demais entes se dá de suplementar. 

 Destacou-se que alguns munícipios estão promovendo alterações 

conceituais em matérias tratadas na Lei n.º 14.133/2021 por meio de decretos 
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administrativos regulamentares editados pelo chefe do Poder Executivo, o que 

afronta material e formalmente a Constituição Federal (art. 22, inc. XXVII e art. 

84, IV, CF), dada a simetria existente entre o texto constitucional e as leis orgânicas 

municipais, pois nem por meio de lei municipal, as alterações poderiam ser 

promovidas, quiçá por meio de atos regulamentares editados pelos Chefes do 

Poder Executivo, que, a pretexto de regulamentarem a Lei n.º 14.133/2021, estão 

modificando-a vilipendiando a competência legislativa privativa da União para 

legislar em matéria de licitações e contratações administrativas. 

  Ao passarem a considerar obras de grande vulto com valores superiores 

a 200 milhões de reais, os municípios estão na contramão do que pretendeu o 

legislador da Lei n.º 14.133/2021, de forma que, ao invés de conferirem maior 

segurança e garantias à Administração Pública, estão afrouxando as regras e 

pondo seus municípios em situação de maior risco. 

 Os órgãos de assessoramento jurídico e de controles internos e externos 

deverão ficar atentos a estas questões e promoverem as ações necessárias para 

auxiliar, orientar e corrigir eventuais atos que atentem contra a Constituição, Leis 

Orgânicas e a própria Lei n.º 14.133/2021. 
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