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DECRETO Nº 002 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

“Dispõe sobre a dispensa de licitação, na 

forma presencial, de que trata a Lei no 14.133, 
de 1 de abril de 2021 e dá outras 

providências.” 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

D E C R E T A 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma presencial, de que trata a Lei nº 14.133, de 1 

de abril de 2021, e regulamenta seus ritos internos. 

 

Art. 2º. Quaisquer órgãos públicos que sejam vinculados a Câmara Municipal, quando executarem recursos 

decorrentes de transferências voluntárias ou produto do orçamento público destinado, deverão observar as regras 

deste Decreto. 
 

Art. 3°. A dispensa de licitação na modalidade presencial, conforme prescreve a legislação, será adotada pela 

Câmara Municipal para a realização dos procedimentos de contratação direta de obras, bens e serviços, incluídos 

os serviços de engenharia. 

 

Parágrafo único. Deverão ser observados os procedimentos estabelecidos neste regulamento. 

 

Art. 4º. Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação, na forma presencial, 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. 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. 

§3º. 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. 
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CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO 

 

Art. 5º. O procedimento de dispensa de licitação, na forma presencial, 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; 

 

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 equivalente. 

§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 ocorrerá em sessão pública, divulgada em data e hora no aviso de publicação e 

respectivo edital, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e 

registros, serão válidos para todos os efeitos legais. 

§4º. Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, as contratações cujos valores se 

enquadram nos limites dispostos nos incisos I e II do caput do art. 75 da Lei no 14.133, de 2021, ficam dispensas 

dos estudo técnico preliminar e da análise de riscos. 
 

Art. 6º. O órgão ou entidade deverá constar aos autos do processo 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 da obra; 

 

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 as propostas, que incidirá tanto em 

relação as propostas intermediárias quanto em relação àquela que garantir a melhor oferta para a administração; 

 

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 onde ocorrerá o 

procedimento. 

 

Art. 7º. As contratações de que tratam os incisos I e II do art. 4º 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. 

 

§1º. O aviso de contratação direta será divulgado no Diário Oficial da Câmara de Matina. 
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§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. 8º. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio físico, em envelopes lacrados, no endereço oferecido no próprio aviso da contratação 

direta, 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 documentos próprios, 

as seguintes informações: 

I - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

II - Que conhece todas as regras do instrumento convocatório, bem como todos os requisitos de habilitação, e 

que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 
 

III - Que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens ou serviços; 

 

IV - Que a proposta econômica compreende 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; 

 

V - Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas; 

 

VI - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

 

VII - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

 

VIII - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal; e 

 

IX - 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. 
 

Art. 9º. Quando do envio da proposta, na forma do art. 8º, o fornecedor encaminhará a documentação sem 

qualquer violação e garantia de que não houve consulta por terceiros, sendo seu conteúdo sigiloso e somente 

conhecido na sessão pública e posteriormente quando lançado nos portais de transparência de entidades de 

controle externo ou mediante solicitação formal de particular conforme a Lei de Acesso a Informação, nº 12.527 

de 18 de novembro de 2011.  

 

Art. 10. Caberá ao fornecedor acompanhar junto aos setores responsáveis da Câmara Municipal de Matina, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer solicitações 

endereçadas, seja por contato físico ou digital disponibilizado na proposta. 

 

CAPÍTULO III 

DA ABERTURA SESSÃO PÚBLICA 

 

Art. 11. A partir da data e horário estabelecidos a sessão pública será aberta, sendo registrada em ata e gravada 

em áudio e vídeo, conforme art. 17, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Art. 12. Os fornecedores que se fizerem presentes poderão assistir a sessão, de modo que serão realizados o 

exame dos envelopes e atestada a melhor proposta para a administração. 

 

Art. 13. Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exigidas, exclusivamente, as condições de 

que dispõe a Lei no 14.133, de 2021. 

 
Art. 14. No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de até 30 

(trinta) dias da ordem de fornecimento, somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da 

regularidade fiscal Federal e Municipal, Social e Trabalhista e, das pessoas físicas, a quitação com a Fazenda 

Federal e Municipal. 
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Parágrafo único. A comprovação da regularidade fiscal municipal somente será devida se o estabelecimento 

comercial a licitante for estabelecido no Município de Matina. 
 

Art. 15. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no art. 13, 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. 

 

Art. 16. 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 IV 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA A ME, EPP, MEI, PRODUTOR RURAL PESSOA 

FÍSICA E O AGRICULTOR FAMILIAR 

 

Art. 17. As contratações diretas por dispensa de licitação, com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal no 

14.133/2021, deverão ser, preferencialmente, realizadas com MEI, ME, EPP, produtor rural pessoa física, 

agricultor familiar e sociedades cooperativas. 

Parágrafo único. Na aplicação deste Decreto deverá ser observado o disposto no art. 4º da Lei 14.133/2021, na 

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações extravagantes que regulamentem o 

tratamento diferenciado aplicável às MEI, ME, EPP, do produtor rural pessoa física, agricultor familiar e 

sociedades cooperativas. 

 

Art. 18. Para efeitos deste Decreto, MEI, produtor rural pessoa física e agricultor familiar e sociedades 
cooperativas são equiparados a ME. 

 

Art. 19. A administração pública municipal poderá, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por 

cento superiores ao menor preço válido. 

 

Art. 20. Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

 

I - âmbito local - limites geográficos do Município de Matina onde será executado o objeto da contratação; 

 

II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver 
mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Parágrafo único. Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito regional, desde que 

justificadamente estabelecido no instrumento convocatório. 

 

Art. 21. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo será encaminhado à autoridade superior 

para autorização da contratação direta pela autoridade competente, observado o disposto no inciso VIII do art. 72 

da Lei no 14.133, de 2021. 

 

Art. 22. 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. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23. Os horários estabelecidos na divulgação do procedimento e durante o envio da proposta observará o 

horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de prazos e na documentação relativa ao 

procedimento. 

 

Art. 24. Poderá ser instituído, 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. 

 

Art. 25. O setor de administração da Câmara de Vereadores de Matina poderá: 

 
I - expedir normas complementares necessárias para a execução deste Decreto; e 

 

II - estabelecer, por meio de orientações ou manuais, informações adicionais para fins de melhor aproveitamento 

do presente regulamento de dispensa de licitação na forma presencial. 

Art. 26. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela administração da Câmara 

Municipal de Matina. 

 

Art. 27. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193 da Lei 14.133/2021, a Administração 

poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com este Decreto ou de acordo com as Leis citadas no 

referido inciso II do caput do art. 193 da Lei 14.133/2021 e suas regulamentações, devendo a opção escolhida ser 

indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação 

combinada deste Decreto com as Leis citadas no referido inciso II do caput do art. 193 da Lei 14.133/2021 e suas 
regulamentações. 

 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, em 21 

de fevereiro de 2022.  

 

 

 

Ademilto de Oliveira Ferreira 

Presidente 
 

 

 

 


