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DECRETO 620 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 ::o Pia:erd .{a Pteleiluta

fra

"Cria a Conrissâo interclisciplinar municipal cle
lmplententação cla Nova Lei cle LicitaçÕes e
Contratc';s no [tlunicípio de Ecleia-GO e dispõe
aÇerca do planejamento de transição para
aplicação da Lei 14.133/2021, no âmbito do
Pode r Exec utivo M u n ici pal ;

O PREFEITO MUNICIPAL DE EDEIA, IISTADO DE GOIAS, no uso das atribuições
legais que foram conl'ericlas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando a Nova Lei cle Licitações e Contralos - Lei Federal no 14.133, cle 1" de abril
c1e 2021 - NI-LC, que estabelece novas rlormas gerais cle licitação e contratação para as

Aclministrações Púrblica I)iretas, Autárcluicas e Fundacionais cla União, c{os }lstaclos. clo Distrito Federal
e clos Municípios:

Consiclerando o clisposto no artigo 191 e no inciso iI do artigo 193 da NLLC, qr,te

asseguram a possibiliclade de a Administração Pirblica optar, até o decurso do prazo cie dois anos da
pubiicação da mencionada legislação, por licitar ou contratar diretamente de acordo com a Lei Federal
no 14.133, cle 1" de abril de 2021, ou por meio das Leis Federais no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no

10.520, cle 17 de julho de 2002, e legislação correlata até então vigente;

Considerando a necessidade de transmitir segurança jurídica ao mercado de contratações
púrblicas, evitando a aplicação de distintos regimes jurídicos de forma fragmentada no âmbito de uma
mesma estrutura administrativa;

Considerando que o artigo 191 da Lei Fecleral n' 14.133, de 1o de zrbril de 2021. não pode

ser liclo ou interpretaclo descontextualizado do princípio do plane.jamento. erpre ssarnenle dcstacaclo no

artigo 5" c1a tl..l.l-(l:

Consicleranclo zr necessidacle cle regulamentação clc cliversos disposrtivos da NI-LC pelo
Município;

Considerando a necessidade de orientação e capacitação clos servidores púrblicos

municipais paraaclaptação às normas inseridas na da NLLC;

Consiclerandcl a necessiclade de adequação do sistema c1e compras municipais à NI-LC;
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Considerancio a necessidacle de serem iniciadas as paclronizações clas minutas cle

editais, contratos,aclitivos, convênios e instrumentos congêneres, nos termos clo artigo 53, §5", da
NLLC;

Considerando que a Aclministração Pública Municipal possui todos os meios e normas
necessários paralicitar e contlatar com amparo nas leis ainda vigentes, até dois anos da publicação da
NLLC.

DECRETA:

Art. 1o Fica criada a Comissão Intcrdisciplinar Mrrnicipal de Implementação da Nova Lei
de Licitações no Município de llcleia - G(). para clescmpenl'ro clas scguintes atribuições:

L Determinação de diretrizes e acompanhamcnto da execução de ações para a

implementação da Lei 14.13312021;

II. Desenvolver estudos e cliscussões sobre a nova lei objetivando a elaboração de
materiais orientativos ;

m. Subsidiar a alta Administração do Poder Executivo Municipal com estudos,
informações e análises para a tomada de decisões e para a edição de atos normativos correlatos a

implementação e regulamentação da respectiva Lei.

IV - Acompanhar e relatar o desenvolvimento e a parametrízaçã.o do sistema de licitações
eletrônicas integrado ao I'NCP de que lrata o arÍ. 774 da Lei 14.13312021;

IV. Promover e estimular açôes de capacitação dos servidores municipais acerca cla novai

§ 1" As decisões scrão tomaclas por votação pela maioria simples dos membros presentes

na sessao

§ 2" Todas as deliberações feitas em sessões da comissão serão inseridas em atas e

encaminhadas apara aratiftcaçáo ou retificação pelo Ordenador de despesas do Município.

Art. 2o A Comissão interdisciplinar municipal de Implementação cla Nova Lei de

Licitações e Contratos no Município de Edéia -GO será composta pelos seguintes servidores:

Licitações e Contratos:

A]'JCELN4O I,UCAS GONÇALVI]S BT-IRI

IrII-OGONIO .lOSri N4ACHAI)O NI:'l'o

WALQttII{IA I{LllS l)}: l-l\4r\

I
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Secretaria de Administração :

DIONES LOPES MOI]RA
.II]IAGO RODRIGI]ES SACII-O-f]'O

Assessoria Jurídica:

ANA CRISTINA }-ERNANDES SA

I,I]CAS ITREITAS GARCIA E ALMEIDA

Controle Interno:

FABRICIA Dtr ARAIJJO SOAI{ES

III

IV

EE*

-

re
ffi B

JOSE WAG DE ANDRADE

Prefeito Municipal
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§ 1" A Presidência da Comissão de que trata este decreto será desempenhado pelo servidor
Raony Duarte da Rocha.

§ 2" A Comissão deverá estabelecer um plano de trabalho e uma rotir-ra de

reuniões para debates e alinhamentos sobre as ações que deverão ser implementaclas;
realização cle

Aft. 3o O serviço prestado à Comissão é considerado de serviço público
ensej ando qualquer remuneração.

relevante. não

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições

em contrário.
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