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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2022.
DE 07 DE JANEIRO DE 2022.
“Disciplina a aplicação das hipóteses de
Dispensa de Licitação em Razão do
Valor previstas no art. 75, incisos I e II,
da Lei Federal nº14. 133/2021, e dá
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe conferem com base na Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO que o art. 191, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, faculta à
Administração, até 1º de abril de 2023, a opção de contratar diretamente de acordo com a Lei
Federal nº 14.133/2021 ou de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, e que a opção
escolhida deverá ser indicada, expressamente, no instrumento de contratação direta, vedada a
aplicação combinada das referidas Leis; e
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, neste particular, a aplicação da Lei Federal
nº14. 133/2021 no âmbito da Administração Pública, do Município de Elísio Medrado-BA;

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado que a Administração Pública do Município de Elísio Medrado,
quando contratar diretamente por Dispensa de Licitação em Razão do Valor, deverá observar
as regras do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993 ou a previsão do art. 75, incisos I e II, da Lei
Federal nº 14.133/2021, aplicando-se, neste caso, todos os demais dispositivos pertinentes da
referida Lei para este fim.
Parágrafo único: fica vedado o uso concomitante, em um único processo administrativo, das
regras previstas nos diplomas legais referidos no caput.
Art.2º-Competirão as Secretarias Municipais de Administração, Fazenda e Controladoria:
I
-promover, as medidas necessárias para prover os meios indispensáveis para a
realização das contratações diretas por Dispensa de Licitação em Razão do Valor de acordo
com as regras da Lei Federal nº 14.133/2021;
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II
-expedir, com o apoio técnico especializado, normas complementares para disciplinar
a aplicação das hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75, incisos I e II, da Lei
Federal nº 14.133/2021, incluindo a disponibilização de documentos e formulários
padronizados, bem como lista de checagem de documentos, que visem a tornar os processos de
contratação direta de que trata este Decreto mais transparentes, eficazes, seguros, céleres e
econômicos, sobretudo para fins de aferição dos valores que atendam aos limites estabelecidos,
nos termos do art.75,§1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites na legislação federal, 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 ainda que realizados sob a
égide de legislação federal distinta.
§ 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, de2021.

Art.3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Elísio Medrado/BA
07 de Janeiro de 2022.

Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal
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DECRETO MUNICIPAL N.º 006/2022
De 03 de Janeiro de 2022
“Nomeia membros para compor a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Elísio Medrado - Bahia e dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, em especial do art. 89, II, “c“ da Lei Orgânica Municipal, do art. 6º, XVI e art.
51 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 3º, IV e §1º da Lei nº. 10.520, de 17
de julho de 2002,

DECRETA:
Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, cujos
membros são relacionados a seguir, cabendo ao primeiro pela ordem, responder pela
Presidência da referida Comissão.

I

– Membros Efetivos
a)

MARCOS ANTONIO FERREIRA PESSOA- CPF 805.009.755-34

b)

ANTONIO SILVA ANDRADE – CPF 090.160.687-16;

II

– Membros Suplentes
a)

ROSÂNGELA DA SILVA BORGES – CPF nº 010.017.135-40;

b)

CAMILA SANTOS TOLENTINO DOS SANTOS – CPF nº 018.663.275-42;

§1º A presidência da Comissão será exercida pelo membro relaciona no inciso I, alínea “a”
deste artigo.
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§ 2º A Presidente da Comissão, em suas ausências e impedimentos, será substituído
pelo membro relacionado no inciso I, alínea “b” deste artigo.

Art. 2º compete a Comissão Permanente de Licitações receber examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos, relativos as licitações em todas as modalidades, prevista na Lei
Federal nº 8.666/93 e na Lei federal 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos
de contratação direta por Dispensa ou Inexigibilidade de licitação promovidos pela Prefeitura
Municipal.

Art. 3º a Comissão Permanente de Licitação nos procedimentos licitatórios regulados pela
Lei nº 10.520/02 servirá como pregoeiro e os demais membros da comissão atenderão como
equipe de apoio.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos
ao dia 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Elísio Medrado/BA
03 de Janeiro de 2022.

Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal
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