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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MORENO 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 219, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.

 
REGULAMENTA A LEI DE LICITAÇÕES Nº
14.133 NO MUNICÍPIO DE MORENO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORENO, no âmbito
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do
Município, e com base na Lei Federal nº 14.133,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Município de
Moreno-PE, a Lei Federal nº 14.133, de 2021 que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a
aquisição e incorporação de bens e dá outras providências.
Art. 2º Compete à autoridade máxima do executivo a
designação da comissão de contratação, do agente de
contratação, pregoeiro, e dos componentes das respectivas
equipes de apoio para a condução do certame.
Art. 3º A quantidade de comissões de contratação, agentes de
contratação e, pregoeiro será definida em Lei Complementar
específica.
Art. 4º O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, é o
agente público designado pela autoridade máxima, entre
servidores efetivos, para tomar decisões, acompanhar o trâmite
da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar
quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do
certame até a homologação, e possui as seguintes atribuições:
I - auxiliar, quando solicitado, na elaboração dos atos da fase
interna que não são suas atribuições;
II - coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
III - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos
de esclarecimentos ao edital e aos anexos;
IV - iniciar e conduzir a sessão pública da licitação;
V - receber e examinar as credenciais e proceder ao
credenciamento dos interessados; VI - receber e examinar a
declaração dos licitantes dando ciência da regularidade quanto
às condições de habilitação;
VII - verificar a conformidade da proposta em relação aos
requisitos estabelecidos no edital;
VIII - coordenar a sessão pública e o envio de lances e
propostas;
IX - verificar e julgar as condições de habilitação;
X - conduzir a etapa competitiva dos lances e propostas;
XI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos de habilitação e sua validade
jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios
insanáveis;
XII - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não
reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade
competente;
XIII - proceder à classificação dos proponentes depois de
encerrados os lances;
XIV - indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua
aceitabilidade;
XV - indicar o vencedor do certame;
XVI - no caso de licitação presencial, receber os envelopes das
propostas de preço e dos documentos de habilitação, proceder à
abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu exame e
à classificação dos proponentes;
XVII - negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor; XVIII - elaborar, em parceria com a
equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;
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XIX - instruir e conduzir os procedimentos auxiliares e os
procedimentos para contratação direta;
XX - encaminhar o processo licitatório, devidamente instruído,
após a sua conclusão, às autoridades competentes para a
homologação e contratação;
XXI - propor à autoridade competente a revogação ou a
anulação da licitação;
XXII - propor à autoridade competente a abertura de
procedimento administrativo para apuração de
responsabilidade;
XXIII - inserir os dados referentes ao procedimento licitatório
e/ou à contratação direta no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), no sítio oficial da Administração Pública na
internet, e providenciar as publicações previstas em lei, quando
não houver setor responsável por estas atribuições.
Parágrafo único. O agente de contratação, inclusive o
pregoeiro, poderá solicitar manifestação técnica da assessoria
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de
subsidiar sua decisão.
Art. 5º A equipe de apoio será o órgão responsável para auxílio
do agente de contratação, no processo licitatório.
Art. 6º A comissão de contratação permanente ou especial
deverá ser formada por, no mínimo, 3 (três) membros, devendo
a maioria dos integrantes ser servidores efetivos ou
empregados públicos pertencentes ao quadro permanente do
Município.
§ 1º Caso a licitação seja realizada na modalidade diálogo
competitivo, a comissão de contratação deverá ser composta de
pelo menos 3 (três) servidores efetivos, admitida a contratação
de profissionais para assessoramento técnico da comissão.
§ 2º Os membros da comissão de contratação responderão
solidariamente por todos os atos praticados pela comissão,
ressalvado o membro que expressar posição individual
divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na
reunião em que houver sido tomada a decisão.
§ 3º A comissão de contratação será presidida por um servidor
efetivo, o qual terá, no que couber, as atribuições do agente de
contratação, conforme estabelece o art. 4º deste Regulamento.
Art. 7º O agente de contratação, pregoeiro e equipe de
contratação, poderão a qualquer tempo, solicitar manifestação
técnica da secretaria competente e, manifestação jurídica,
visando subsidiar seus atos.
Art. 8º Na modalidade concurso e nas demais licitações que
utilizam o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, o
julgamento será efetuado por uma comissão especial, integrada
por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento
da matéria em exame, agentes públicos ou não.
Parágrafo único. A comissão a que se refere o caput deste
artigo, no caso de concurso para elaboração de documentos
técnicos poderá, em relação à formação em arquitetura e
engenharia, ser homogênea ou heterogênea, podendo ser
constituída exclusivamente por profissionais servidores ou
empregados públicos com formação nessas áreas.
Art. 9º O gestor do contrato, tem atribuições administrativas e
a função de administrar o contrato, sendo as atribuições as
seguintes:
I - analisar a documentação que antecede o pagamento;
II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato;
III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o
fiscal do contrato;
IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do
objeto contratado;
V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de
relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou
a realização de serviços; VII - efetuar a digitalização e
armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada no sistema GMS, quando couber, bem como no
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
VIII - preencher o termo de avaliação de contratos
administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo
sistema de gestão de materiais, obras e serviços;
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IX - inserir os dados referentes aos contratos administrativos
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
Art. 10. O fiscal de contrato é o servidor efetivo responsável
para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, devendo
ter experiência na área contratual, designado para auxiliar o
gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:
I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas
e divergências surgidas na execução do objeto contratado;
II - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos,
inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de
bens, a realização de serviços ou a execução de obras;
III - proceder as avaliações dos serviços executados pela
contratada;
IV - determinar por todos os meios adequados a observância
das normas técnicas e legais, especificações e métodos de
execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do
objeto;
V - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de
2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
VI - propor à autoridade competente a abertura de
procedimento administrativo para apuração de
responsabilidade;
§ 1º O representante da Administração anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
§ 2º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades
assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e
encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato,
conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I
do Título IV, ambos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 3º Na fiscalização do cumprimento das obrigações
trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com
dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-
á, dentre outras, as seguintes comprovações:
I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis
Trabalhistas:
a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida
para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o
artigo 195,
§ 4º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao
mês anterior;
d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação,
quando cabível;
e) pagamento do 13º salário;
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional
de férias, na forma da Lei;
g) realização de exames admissionais e demissionais e
periódicos, quando for o caso;
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela
legislação, tais como a RAIS e o CAGED;
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção
coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio
coletivo de trabalho; e
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em
relação aos empregados vinculados ao contrato.
Art. 11. Os fiscais do contrato serão designados pelo Prefeito,
devendo, de forma mensal, apresentar relatório ao órgão
máximo do controle interno.
Parágrafo único. Faz-se necessário, no mínimo um fiscal de
contrato, com ensino superior na área de arquitetura ou
engenharia, para análise e fiscalização dos contratos de obras e
serviços de engenharia.
Art. 12. As autoridades máximas das Secretarias Municipais
são competentes para:
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I - examinar e decidir as impugnações e os pedidos de
esclarecimentos ao edital e aos anexos, quando encaminhados
pelo agente de contratação, pregoeiro, ou presidente de
Comissão de Contratação;
II - autorizar a abertura do processo licitatório;
III - decidir os recursos contra os atos do agente de contratação,
do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando este
mantiver sua decisão;
IV - adjudicar o objeto da licitação;
V - homologar o resultado da licitação;
VI- celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços; e
VII - autorizar a abertura de processo administrativo de
apuração de responsabilidade e julgá-lo, na forma da Lei nº
14.133, de 2021 e deste Regulamento.
§ 1º A autorização para a abertura do processo licitatório é o
último ato anterior à publicação do edital;
Art. 13. As secretarias de Administração e Defesa Social,
Educação, Assistência Social e Saúde, deverão designar seus
respectivos gestores do contrato.
Art. 14. As autoridades máximas das Secretarias Municipais,
são responsáveis pelas contratações e devem implementar
processos que visem garantir os princípios constitucionais.
Art. 15. As Secretarias Municipais, deverão até o mês de julho,
enviar o plano de contratações do ano subsequente, para a
Secretaria de Planejamento e Governo, que deverá avaliar e
inserir no Plano de Contratações Anual do Município.
Art. 16. A Secretaria de Planejamento e Governo deverá
elaborar o Plano de Contratações Anual, com o objetivo de
racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua
competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento
estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis
orçamentárias.
Art. 17. O Plano de Contratações Anual poderá ser alterado,
desde que haja justificativa dos fatos que ensejaram a mudança
da necessidade de contratação, mediante aprovação de sua
autoridade máxima, ou a quem delegar, e posterior envio à
Secretaria do Planejamento e Governo para inclusão do Plano
de Contratações Anual.
Art. 18. A Secretaria de Planejamento e Governo, ao elaborar
o Plano de Contratações Anual, deverá informar:
I - o tipo de item, com a completa caracterização;
II - a unidade de fornecimento do item;
III - quantidade a ser adquirida ou contratada;
IV - descrição sucinta do objeto;
V - justificativa para a aquisição ou contratação;
VI - estimativa preliminar do valor;
VII - o grau de prioridade da compra ou contratação;
VIII - a data desejada para a compra ou contratação;
Art. 19. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de
Planejamento e Governo, que poderá expedir normas
complementares para o procedimento de elaboração do Plano
de Contratações Anual.
Art. 20. Serão designadas para os devidos fins disciplinados
em Lei, unidades gestoras, as respectivas secretarias:
I – Secretaria de Administração e Defesa Social
II – Secretaria de Saúde
III – Secretaria de Educação
IV – Secretaria de Assistência Social
Art. 21. Na fase interna, a Secretaria elaborará os atos e
expedirá os documentos necessários para a caracterização do
objeto a ser licitado e definição dos parâmetros do certame, tais
como:
I - justificativa da contratação e da adoção da modalidade de
licitação;
II - definição:
a) do objeto da contratação;
b) do orçamento e preço de referência, remuneração ou prêmio,
conforme critério de julgamento adotado;
c) dos requisitos de conformidade das propostas;
d) dos requisitos de habilitação;
e) das cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive
referentes a sanções e, quando for o caso, a prazos de
fornecimento; e
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f) do procedimento da licitação, com a indicação da forma de
execução, do modo de disputa e do critério de julgamento;
III - justificativa técnica, com a devida aprovação da autoridade
competente, no caso de adoção da inversão de fases prevista no
§ 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
IV - justificativa, quando for o caso, para:
a) a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das
propostas técnicas e de preço, quando escolhido o critério de
julgamento por técnica e preço;
b) a indicação de marca ou modelo;
c) a exigência de amostra;
d) a exigência de certificação de qualidade do produto ou do
processo de fabricação;
e) a exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;
f) a vantajosidade da divisão do objeto da licitação em lotes ou
parcelas para aproveitar as peculiaridades do mercado e
ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável
técnica e economicamente e não haja perda de economia de
escala;
g) a vedação da participação de pessoa jurídica em consórcio;
h) os índices e valores para a avaliação de situação econômico-
financeira suficiente para o cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.
V - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a
indicação das rubricas, exceto na hipótese de licitação para
registro de preços;
VI - declaração de compatibilidade com o plano plurianual, no
caso de investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro e o impacto orçamentário a que se refere a inciso II,
do art. 16 da lei de responsabilidade fiscal;
VII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente,
ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;
VIII - ato de designação da autoridade máxima;
IX - planilha estimativa;
X - informação jurídica, análise do controle interno; e
XI - autorização de abertura da licitação.
Art. 22. Compete à Secretaria de Planejamento e Governo
executar as atividades de administração de materiais e serviços
e suas licitações, observadas as regras de competências e
procedimentos para a realização de despesas da Administração,
estabelecer os parâmetros e procedimentos referentes aos
respectivos contratos.
Art. 23. As secretarias municipais, deverão reunir-se, no
mínimo, uma vez ao mês, visando discutir estratégias e eficácia
do plano de contratações anual.
Art. 24. A concorrência e o pregão seguem o rito
procedimental comum a que se refere o art. 17 da Federal nº
14.133, de 2021, adotando-se o pregão sempre que o objeto
possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais de mercado.
Art. 25. Concorrência é a modalidade de licitação para
contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços
comuns e especiais de engenharia.
Art. 26. Concurso é a modalidade de licitação para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de
julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e
para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.
Art. 27. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para
contratação de obras, serviços e compras em que a
Administração Pública realiza diálogos com licitantes
previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o
intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de
atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar
proposta final após o encerramento dos diálogos.
Art. 28. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de
bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente
apreendidos a quem oferecer o maior lance.
Art. 29. Inexigibilidade, é uma hipótese de contratação direta,
devendo ser aplicada em todos os casos em que for inviável a
competição.
Art. 30. Dispensa de licitação, é uma hipótese de contratação
direta, devendo ser aplicada, nas hipóteses aplicadas do art. 75,
da Lei nº 14.133.
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Art. 31. Nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do
valor, o instrumento do contrato poderá ser substituído por
outro instrumento hábil, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
Art. 32. Nas dispensas em razão de valor, previstas nos incisos
I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, deverão
ser observados:
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro
pela respectiva unidade gestora;
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações
no mesmo ramo de atividade;
Art. 33. Não se aplicam ao regramento do artigo anterior,
envolvendo a dispensa em razão de valor, as seguintes
hipóteses:
I – O disposto no § 1º do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de
2021, 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, salvo quando houver contrato ou ata de
registro de preços vigentes;
Art. 34. Os contratos e seus aditivos serão divulgados no Portal
Nacional de Contratações Pública, no sítio eletrônico oficial do
Município de Moreno e no Diário Oficial, e deverá ocorrer nos
seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.
Art. 35. Caberá ao órgão jurídico e a controladoria do
Município, no âmbito de suas respectivas atuações, o apoio no
desempenho das funções essenciais à execução do disposto na
Lei Federal nº 14.133, de 2021, com enfoque na atuação
preventiva e resolutiva das questões controversas surgidas
durante todo o procedimento licitatório.
Art. 36. Quando constatadas irregularidades no processo da
contratação, o órgão jurídico e, órgão de controle interno
indicarão, de forma expressa, os vícios encontrados, com a
devida motivação.
§ 1º Se a irregularidade apontada tiver natureza meramente
formal, serão adotadas medidas para o seu saneamento.
§ 2º Caso constatada irregularidade que configure dano à
Administração, serão adotadas as providências necessárias para
a apuração das infrações administrativas, cabendo ainda ao
órgão de controle interno a devida remessa ao Ministério
Público e ao respectivo Tribunal de Contas competente das
cópias dos documentos cabíveis para a apuração de ilícitos de
sua competência.
§ 3º Faculta-se aos órgãos a que se refere o caput deste artigo a
sugestão de medidas de aperfeiçoamento dos controles
preventivos e de capacitação dos agentes públicos responsáveis
por licitações em cada um dos órgãos da Administração Direta
e Indireta
Art. 37. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório
seguirá para a Procuradoria Geral do Município, a qual
realizará controle prévio de legalidade da contratação.
§ 1º Caberá à Procuradoria Geral do Município a fixação de
critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade aos
procedimentos licitatórios que lhe forem encaminhados.
§ 2º A emissão do parecer jurídico poderá ser precedida de
orientação por despacho para que sejam sanadas
irregularidades ou omissões.
§ 3º A análise levada a efeito pela Procuradoria Geral do
Município terá natureza jurídica e não comportará avaliação
técnica ou juízo de valor acerca dos critérios de
discricionariedade que justificaram a deflagração do processo
licitatório ou decisões administrativas nele proferidas.
§ 4º A Procuradoria Geral do Município realizará o controle
prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de
cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de
preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos
aditivos.
§ 5º Poderá ser dispensada a análise jurídica nas hipóteses
previamente definidas em ato do Procurador Geral do
Município.
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Art. 38. No exercício das atividades de controle interno
deverão ser observados os critérios e regras de fiscalização
definidos na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e regulamentação
específica.
Art. 39. Normas complementares para a fiel execução deste
Decreto poderão ser expedidas pela Secretaria de Planejamento
e Governo, Controladoria Geral do Município e Procuradoria
Geral do Município.
Art. 40. Este Decreto em vigor na data de sua publicação.
 
Moreno-PE, 07 de outubro de 2022.
 
EDMILSON CUPERTINO DE ALMEIDA
Prefeito 
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