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PORTARIA Nº 011 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

“Designa Agente de Contratação e Comissão de 

Contratação para conduzir os atos das licitações e 
contratações municipais realizados com base na Lei 

Federal nº 14.133/2021.” 
 

 

 

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

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

 
 

R E S O L V E 

 

Art. 1º. Designar o servidor DIEGO EMERSON SILVA COSTA, para exercer a função de Agente de 

Contratação da Câmara Municipal de Matina, com atribuição de desenvolver os atos de contratações públicas 

municipais que estão estabelecidos na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.  

 

Art. 2º. As atribuições do Agente de Contratação envolvem a tomada de decisões, o devido acompanhamento e 

o impulsionamento dos processos de contratação pública e de certames licitatórios, bem como a execução de 

todas as atividades necessárias para o bom andamento do devido processo administrativo.  

 
Parágrafo único. O Agente de Contratação poderá contar 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 01 de abril de 2021.  

 

Art. 3º. Para garantir o bom desenvolvimento dos trabalhos associados ao devido processo administrativo o 

Agente de Contratação poderá convocar servidores que detenham conhecimento técnico acerca do objeto das 

contratações, auxiliando e assessorando o desenvolvimento das questões particulares de cada processo.  

 

Art. 4º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário.  

 

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

fevereiro de 2022.   

 

 

Ademilto de Oliveira Ferreira 

Presidente 

 


