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DECRETO Nº 1225/2022

Estabelece procedimentos para aplicação da Nova
Lei de Licitações e Contratos e cria a Comissão
Mista para a sua Implantação, no âmbito do
Município de Saubara e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAUBARA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de
2021 e com as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia,

CONSIDERANDO a Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que
estabelece novas normas gerais de licitação e contratação para as Administrações
Pública Diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO o disposto no art. 191 e no inciso II do art. 193 da
Lei federal nº 14.133/2021, que asseguram a possibilidade de a Administração
Pública optar, até o decurso do prazo de 02 (dois) anos da publicação da
mencionada legislação, por licitar ou contratar diretamente de acordo com a Nova
Lei de Licitações e Contratos, ou por meio das Leis Federais nºs 8.666, de 21 de
junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislações correlatas até então
vigentes;

CONSIDERANDO que as atas e contratos, cujos instrumentos tenham
sido confeccionados com fundamento nas Leis Federais nºs 8.666/1993 e
10.520/2002, continuarão a serem regidos de acordo com as regras previstas na
legislação até então em vigor, conforme preceitua o art. 190 da Lei federal nº
14.133/2021;
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CONSIDERANDO que os municípios com até 20.000 (vinte mil)
habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da Lei
Federal nº 14.133/2021, para cumprimento:
I – dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º;
II – da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica
a que se refere o § 2º do art. 17;
III – das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial,
conforme preceitua o art. 176;

CONSIDERANDO a necessidade de transmitir segurança jurídica ao
mercado de contratações públicas, evitando a aplicação de distintos regimes
jurídicos de forma fragmentada no âmbito de uma mesma estrutura administrativa;

CONSIDERANDO que o campo das contratações públicas demanda
previsibilidade, estabilidade e uniformidade de comportamentos estatais, sob pena
de se trazer maior prejuízo ao já tão criticado mercado público;

CONSIDERANDO que o art. 191 da Lei Federal nº 14.133/2021 não
pode ser lido ou interpretado descontextualizado do princípio do planejamento,
expressamente destacado no seu art. 5º;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de vários
dispositivos da Nova Lei de Licitações e Contratos, pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de orientação e capacitação dos
servidores públicos municipais para adaptação às normas inseridas na Nova Lei de
Licitações e Contratos, especialmente aqueles a serem designados como Agentes
de Contratação, nos termos do art. 8º da referida Lei;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 174 da Lei federal nº
14.133/2021, a publicidade do Edital de Licitação será realizada mediante
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divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no
Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, que foi recentemente criado pela
União;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização das minutas de
Editais, Contratos, Termos Aditivos, Convênios e instrumentos congêneres, pela
Procuradoria

Geral

do

Município

e

pelas

Procuradorias

Autárquicas,

em

conformidade com os novos ditames previstos no art. 53, § 5º da Nova Lei Federal,
de 2021;

CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal possui todos
os meios e normas necessárias para licitar e contratar com amparo nas leis ainda
vigentes, até completar dois anos da publicação da Nova Lei de Licitações e
Contratos,

DECRETA:

Art. 1º - Aplicam-se as Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993
e 10.520, de 17 de julho de 2002, aos contratos e licitações públicas no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Saubara, até
que sobrevenha Decreto Regulamentador dos dispositivos da Lei Federal nº
14.133/2021, com a fixação de data para o início da sua aplicação, no âmbito
Município de Saubara.

Art. 2º - As minutas regulamentadoras referentes a Decretos,
Instruções Normativas, Portarias, modelos de Editais e de Contratos, serão
confeccionadas pela Comissão Mista para Implantação da Nova Lei de Licitações –
CMINLL, que terá o encargo de:

I - elaborar minuta de Decreto Regulamentador da Lei Federal nº
14.133/2021;
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II – elaborar minutas-padrão preliminares de Editais de Licitação,
Contratos Administrativos, Termos Aditivos e Relatórios de instrução
processual mínima, em conformidade com a nova legislação;
III - dispor a respeito da capacitação dos servidores para aplicação da
Nova Lei de Licitações e Contratos.

§ 1º - As minutas previstas nos incisos I e II deste artigo deverão ser
disponibilizadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Saubara.

§ 2º - O Coordenador dos Trabalhos da CMINLL oficiará aos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal, que poderá ser via e-mail,
informando a disponibilização das minutas previstas nos incisos I e II deste artigo e
fixando prazo para que apresentem suas manifestações.

§ 3º - As manifestações citadas no § 2º, podem conter sugestões de
alterações das minutas, devendo ser motivadas.

§ 4º - Após considerar e deliberar a respeito das manifestações
recebidas, a CMINLL encaminhará à Prefeita Municipal, a minuta de Decreto e as
minutas-padrão para apreciação.

§ 5º - Fica a CMINLL autorizada a promover, por Resolução, alterações
posteriores motivadas, às minutas-padrão apreciadas e aprovadas pela Prefeita,
mediante aprovação da maioria dos seus membros.

Art. 3º - A Comissão Mista para Implantação da Nova Lei de
Licitações – CMINLL, do Município de Saubara, será coordenada pelo Secretário
Municipal de Administração e Fazenda, Antônio Raimundo de Araújo, tendo
como Membros servidores públicos municipais das áreas jurídica, contábil, de
engenharia, de informática, de licitação e contratos e administrativas, assim
composta:

I - Ronaldo Gusmão Ceuta, Chefe de Gabinete da Prefeita;
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II - Marcelo Araújo, Diretor do Departamento de Patrimônio da
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda;
III - Jair Gutemberg Alves Feitosa, Controlador Interno;
IV - Dermeval dos Reis Padilha, Assessor Especial da Prefeita;
V - Losch Wall Fontes Padilha, Diretor do Departamento Contabilidade;
VI - Francisco Carlos Cordeiro, Assessor de Planejamento;
VII - Victor Antônio Nascimento da Silva, Engenheiro Civil;
VIII - Arivaldo Costa dos Santos Júnior, Consultor;
IX - Wellington Araújo Pimenta, Presidente da Comissão Permanente
de Licitação e Pregoeiro Oficial da Prefeitura;
X - Helga Maria de Souza Nascimento, Chefe do Núcleo de
Informática.

Art. 4º - As funções e tarefas a serem desenvolvidas pelos Membros da
CMINLL, serão distribuídas pelo Coordenador da Comissão, o qual também
organizará metas e cronogramas para cumprimento das etapas, bem como
organizará reuniões quando entender pertinente.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Saubara, Estado do Bahia, 29 de
julho de 2022.

MÁRCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
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