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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

DECRETO Nº 24, DE 07 DE JULHO DE 2022.
Cria a comissão interdisciplinar municipal de
implementação da nova lei de licitações no
município de Mortugaba/BA e dispõe acerca do
planejamento de transição entre as leis que
regem o tema no âmbito do poder executivo
municipal.
HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDO que na data de 01 de abril de 2021 foi publicada a Lei
Federal nº 14.133, “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, que dispõe
sobre 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 o disposto no art. 191 e no inciso II do art. 193 da sobredita
legislação, que asseguram a possibilidade de a Administração Pública optar,
até 31 de março de 2023, por licitar ou contratar diretamente de acordo com a
Lei Federal nº 14.133, ou por meio das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislações correlatas até então
vigentes, vedada a combinação de regimes;
CONSIDERANDO que o art. 191 da lei federal nº 14.133, de 2021 não pode
ser lido ou interpretado descontextualizado do princípio do planejamento,
expressamente preconizado no art. 5º da lei federal nº 14.133, de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de vários dispositivos da
Lei Federal nº 14.133, de 2021 pela União e pelo Município de Mortugaba, no
âmbito de sua competência, tendo em vista as peculiaridades locais e a
realidade da Administração Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de planejar e implementar o novo regime até
abril de 2023. os atos regulamentadores procedimentais, atribuições das
unidades envolvidas, modelos, rotinas e sistema de gestão de compras no
âmbito do Município.
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Comissão Multidisciplinar Municipal de Implementação da
Nova Lei de Licitações no Município de Mortugaba/BA, para o desempenho das
seguintes atribuições:
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I - Promover análise, estudos e discussões acerca da Lei nº 14.133/2021, com
vistas subsidiar a alta administração municipal na tomada de decisões, na
edição dos atos administrativos necessários à implementação e
regulamentação local da nova legislação, bem como na elaboração de
materiais orientativos, promovendo e estimulando a capacitação dos servidores
envolvidos;
II - Elaborar, com o auxílio e acompanhamento da Procuradoria Municipal e da
Assessoria Jurídica do Município, os atos administrativos necessários à
regulamentação e implementação da Lei nº 14.133/2021, além de minutaspadrões preliminares de editais de licitação, contratos administrativos, termos
aditivos e relatórios de instrução processual mínima;
III - Acompanhar a implementação e as atualizações do Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) bem como as deliberações do Comitê Gestor
da Rede Nacional de Contratações Públicas, de que trata o § 1º do art. 174 da
Lei nº 14.133/2021, considerando que o Município possui menos de 20.000
(vinte mil) habitantes;
IV - Acompanhar, com o auxílio do setor de técnico responsável, o
desenvolvimento e parametrização do sistema de licitações eletrônicas
integralizados ao Portal Nacional de Contratações Públicas.
V - Acompanhar as decisões e orientações exaradas pelo Tribunal de Contas
do Município no que se refere à implementação e utilização da Lei nº
14.133/2021.
§ 1º Todos os relatórios, minutas de atos administrativos e demais
padronizações produzidas pela comissão serão encaminhadas ao gabinete do
Prefeito, para análise e aprovação, com posterior publicação nos meios oficiais.
Art. 2º A Comissão Multidisciplinar Municipal de Implementação da Nova Lei
de Licitações será composta pelos seguintes servidores:
I - RAFAEL BRITO ALVES - Gestor Municipal de Convênios;
II - MARIA LUIZA MONTEIRO SOUZA - Secretária Municipal de Administração;
III - ERIVELTON GONÇALVES ALVES - Secretário Municipal de Educação,
Cultura Esporte e Lazer;
IV - ANDERSON DIAS DA ROCHA - Pregoeiro Municipal
V - JANSEN RODRIGUES MORAIS - Procurador;
VI - MARISA RIBEIRO PAIXÃO - Controladora Municipal.
§ 1º A Presidência da Comissão de que trata este decreto será desempenhada
pelo servidor indicado no inciso I deste Decreto, que também organizará metas
e cronogramas para cumprimento das etapas.
§ 2º O presidente dos trabalhos da Comissão Multidisciplinar Municipal de
Implementação da Nova Lei de Licitações no Município de Mortugaba, oficiará
aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que poderá ser via
e-mail, informando a disponibilização das minutas de padronização e fixando
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prazo para que apresentem suas manifestações, as quais poderão conter
sugestões de alterações, devendo ser motivadas.
Art. 3º Este decreto entra em vigor nesta data, sendo dado por publicado com
sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da
Lei.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 07 de julho de 2022.

Heráclito Luiz Paixão Matos
Prefeito Municipal
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
O Presidente da comissão de implantação da Nova Lei de Licitações do
Município de Mortugaba, no uso de suas atribuições, conforme art. 1º, § 2º do
decreto nº 24 de 07 de julho de 2022, informa a todos os interessados o
cronograma de implantação das modalidades e procedimentos estabelecidos
na nova lei de licitações nos seguintes termos:

Atividade

Setor Responsável

Período

Treinamento Inicial

Procuradoria e assessoria
jurídica.

14 e 15 de julho

Elaboração do decreto
de regulamentação e
reuniões.

Procuradoria, assessoria
jurídica e controle interno e
demais membros da
comissão

19 de julho a 10 de
agosto

Treinamento com o
setor de compras e
fiscais de contratos

Procuradoria e assessoria
jurídica.

15 de agosto

Treinamento e
elaboração do plano
anual de contratações.

Secretários Municipais,
Coordenadores, controle
interno, procuradoria e
Comissão.

17 a 31 de agosto.

Treinamento prático
individualizado com
cada secretaria.

Secretários e Assessoria
Jurídica.

11 a 30 de setembro.

Publicação dos
decretos de
regulamentação

Controle interno

03 de outubro

Fechamento do plano
anual de contratações.

Secretaria de administração

1 a 17 de outubro

Publicação plano
anual de contratação

Controle interno

Até 31 de Outubro.

Elaboração das
rotinas
administrativas.

Controle interno,
procuradoria e Comissão.

1 a 30 de novembro.

Fase Final de
Implementação

Secretários Municipais,
Coordenadores, controle
interno, procuradoria e
Comissão.

1 a 20 de dezembro.
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Iniciar com processos
de inexigibilidade
pregão eletrônico e
credenciamento
através da nova Lei de
licitações.

Todos

02 de janeiro a 28 de
fevereiro de 2023

Implementar as
demais modalidades

Todos

15 de março de 2023.

 Treinamento inicial – Direcionado aos secretários ordenadores de
despesa ou não e seus coordenadores, com a finalidade de explicitar as
principais alterações trazidas pela lei 14.133/2021, com foco principal
nos instrumentos de planejamento (plano anual de contratações;
documento de solicitação de demanda, estudo técnico preliminar, estudo
de risco e termo de referência), além da elaboração de material para
consulta.
 Deve-se elaborar minuta de decreto de regulamentação da nova Lei,
Minutas dos instrumentos de planejamento, editais, contratos e etc, após
encaminhar aos setores para coletar sugestões.
 Treinamento com fiscal de contrato e setor de compra – treinamento visa
implementar as ferramentas de governança, rotinas de controle e
esclarecimento a respeito das atribuições inerentes a essas funções.
 Disponibilização de minuta elaboração individualizada e junção para
formar o plano anual de contratação e após realizar a devida publicação.
 As rotinas deverão ser celebradas, considerando todos os
procedimentos da fase interna e externa da licitação a atribuição de
cada setor, os prazos, contendo todas as informações e fluxos para ser
disponibiliza aos setores.

Fase final de implementação será realizada reuniões para revisitar
todas as fases anteriores corrigir arestas tirar dúvidas por acaso
existentes.
Mortugaba, 07 de julho de 2022.

Rafael Brito Alves
Presidente da comissão de Implantação
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