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LE! N° 611/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. 

EMENTA: Regulamenta a 
lei 14.133 de 2021 
tratando dos agentes de 

contratacgado no ambito 
municipal. 

O Prefeito Interino do Municipio de Baixio/CE, Sr. RAIMUNDO 
AMAURILIO ARAUJO OLIVEIRA, no uso de suas atribuig6es legais, faz saber 
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.° - Cabera a autoridade maxima do 6rgao ou da entidade, ou a 
quem as normas de organizacao administrativa indicarem, promover gestao por 
competéncias e designar agentes publicos para o desempenho das funcdes 
essenciais a execucao desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 

| - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico dos 
quadros permanentes da Administragao Publica; 

il ~ tenham atribuic6es relacionadas a licitagé6es e contratos ou possuam 
formacao compativel ou qualificagao atestada por certificagao profissional 
emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder publico; e 

ill - nao sejam cénjuge ou companheiro de licitantes ou contratados 

habituais da Administrag¢ao nem tenham com eles vinculo de parentesco, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, 
comercial, econémica, financeira, trabalhista e civil. 

§ 1° A autoridade referida no caputdeste artigo devera observar o 
principio da segregacao de fungdes, vedada a designagao do mesmo agente 

publico para atuagao simultanea em fungdes mais suscetiveis a riscos, de 
modo a reduzir a possibilidade de ocultaga€o de erros e de ocorréncia de 
fraudes na respectiva contratacao. 

§ 2° O disposto no capute no § 1° deste artigo, inclusive os requisitos 
estabelecidos, também se aplica aos érgaos de assessoramento juridico e de 

controle interno da Administracao. 

§3.° Na inviabilidade do cumprimento do quanto disposto no inciso | deste 
artigo 1.°, sera permitido que tais agentes sejam servidores temporarios, 
servidores celetistas ou estatutarios. 
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| - servidores temporarios sao aqueles que exercem atividade temporaria 
de excepciona! interesse publico, pois seu vinculo permanece apenas 
enquanto durar a necessidade que o fundamentou; 

ll — Servidores celetistas sAo aqueles que trabalham perante empresas 
publicas, sociedades de economia mista e fundagdes governamentais de 
direito privado; 

ili — servidores estatutarios sao aqueles que podem ocupar cargos 

efetivos ou cargos em comissao. 

Art. 1.°- A.: E vedado ao agente publico designado para atuar na area de 
licitagdes e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situacées que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo do 
processo licitatério, inclusive nos casos de participacao de sociedades 
cooperativas; 

b) estabelecam preferéncias ou disting¢6es em razao da naturalidade, da 

sede ou do domicilio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do 
contrato; 

Il - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciaria ou qualquer outra entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamento, mesmo quando envoivido financiamento de agéncia internacional: 

lll - opor resisténcia injustificada ao andamento dos processos e, 
indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de oficio, ou pratica-lo contra 
disposi¢ao expressa em lei. 

§ 1° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitaga€o ou da 
execu¢ao do contrato agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou 
contratante, devendo ser observadas as situacédes que possam configurar 

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, 
nos termos da legisla¢ao que disciplina a matéria. 

§ 2° As vedacgdes de que trata este artigo estendem-se a terceiro que 
auxilie a condugao da contratagao na qualidade de integrante de equipe de 
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa 

que preste assessoria técnica. 
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Art. 2.° - A autoridade maxima do 6rg&o ou da entidade referida no 
dispositivo anterior, também cabera designar os agentes de contratacao que 
ficarao responsaveis pela conducao do procedimento licitatério, sendo que esta 
nomeacao deve atender aos seguintes requisitos: 

| — sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico dos 
quadros permanentes da Administragcao Publica; 

i] — respondam individualmente pelos atos praticados no procedimento 

licitatorio, inobstante a possibilidade de contarem com equipe de apoio para 

auxilio em suas atividades; 

lll - quando se tratar de pregao, que tenha realizado capacitacao para 

exercer a atribuicao nos termos definidos em decreto, nao se aplicando as 
disposigées contidas no art. 3°. 

§ 1° Em licitagao que envolva bens ou servi¢os especiais, desde que 
observados os requisitos estabelecidos no art. 1° desta Lei, o agente de 
contratacao podera ser substituido por comissao de contratagao formada por, 
no minimo, 3 (trés) membros, que responderao solidariamente por todos os 

atos praticados pela comissao, ressalvado o membro que expressar posicao 
individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em 
que houver sido tomada a decisao. 

§ 2° As regras relativas a atuagao do agente de contratacao e da equipe 
de apoio, ao funcionamento da comissao de contratagao e a atuagao de fiscais 

e gestores de contratos de que trata esta Lei serao estabelecidas em 
regulamento, e devera ser prevista a possibilidade de eles contarem com o 

apoio dos orgaos de assessoramento juridico e de controle interno para o 
desempenho das fungdes essenciais 4 execugao do disposto nesta Lei. 

§ 3° Em licitagao que envolva bens ou servi¢os especiais cujo objeto nao 

seja rotineiramente contratado pela Administragéo, podera ser contratado, por 
prazo determinado, servico de empresa ou de profissional especializado para 
assessorar os agenies publicos responsaveis pela condu¢ao da licitagao. 

§ 4° Em licitagaéo na modalidade pregao, o agente responsavel pela 
condugao do certame sera designado pregoeiro. 

§ 5° Na impossibilidade de atendimento a regra prevista no inciso | do 
caput deste artigo, a autoridade devera justificar a escolha e nomeagao de 
servidores temporarios ou detentores de cargos em comissao para o exercicio 

da fungao. 

Art.3° - A Durante 0 periodo de convivéncia legislativa prevista no art. 191 
da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, sera4o observadas as 
seguintes regras transitorias: 
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| - os presidentes das comiss6es de licitagao e os Pregoeiros da Central de 
Licitagdes de que trata esta lei serao designados Agentes de Contratagao 

quando a Administra¢ao optar por licitar de acordo com o novo regime juridico 
instituido pela Lei Federal n°? 14.133, de 2021; & 

ll - as atuais comiss6es de licitagao, permanentes ou especiais, serao 

designadas Comissdes de Contratacao, para fins de aplicacao da Lei Federal 
n° 14.133, de 2021, na condugcao dos seguintes procedimentos: 

a) pré-qualificagao, registro cadastral e procedimento de manifestacao de 
interesse, previstos nos arts. 80 e 87 da Lei Federal n° 14.133, de 2021; e 
b) licitag6es na modalidade concorréncia para contratagao de bens e servicos 
especiais, sob o regime juridico da Lei Federal n° 14.133, de 2021, a critério da 

autoridade competente. 

§ 1° Somente poderao atuar como agentes de contratagao os Presidentes de 
Comissdo e os Pregoeiros da Central de Licitagdes que tenham vinculo efetivo 
com a Administracao Publica, ou sejam empregados publicos do quadro 

permanente. 

§ 2° Os agentes de contratacao contarao com o auxilio permanente de equipe 

de apoio, que podera corresponder aos atuais membros de comissao de 
licitagao de que trata o inciso |] do art. 1° desta Lei, ou ser composta por 

profissionais terceirizados que neste caso nao perceberao a referida 

gratificagao. 

Art. 4° - Os procedimentos auxiliares de credenciamento e de registro de 
precos serao conduzidos por Agente de Contratagao. 

Paragrafo Unico: Na hipétese de o registro de pregos serem processado na 
modalidade concorréncia para contratagao de bens e servicos especiais, 
podera ser conduzido por comissao de contrata¢ao. 

Art. 5° - A licitagao na modalidade dialogo competitivo, prevista no art. 32 da 
Lei Federal n° 14.133, de 2021, sera conduzida por comissao especial de 

contratagao, que devera ser integrada por, no minimo, 03 (trés) servidores 
municipais com vinculo efetivo ou empregados publicos dos quadros 
permanentes da Administragao ou servidores cedidos ao Poder Executivo 

municipal. 

Art. 6° - Em caso de afastamento ou impedimento do presidente, membro de 

comissdo, pregoeiro ou integrante de equipe técnica ou de apoio, por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, o substituto designado pela autoridade competente, 

fara jus a gratificacao do servidor, militar ou empregado publico estadual pelo 
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prazo que durar oO afastamento. 

Paragrafo Unico: Nao havera prejuizo a gratificagao do substituido nos casos 
de férias, licenca maternidade e licenga saude." 

Art. 7° - Enquanto nao implementada a integracao do Sistema Integrado do 
Municipio ao Portal Nacional de Contratagées Publicas - PNCP a que se refere 
o art. 174 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, a publicagao de atos, avisos de 

editais e extratos de contrato se dara no Diario Oficial do Municipio e no 

Sistema Integrado. 

Paragrafo unico. Na hipdtese do caput a publicidade do inteiro teor de 
documentos, editais e contratos se dara no Sistema Integrado e no Portal da 
Transparéncia. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica¢ao. 

PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO, ESTADO CEARA, AOS 28 
DE OUTUBRO DE 2022. 

  

Prefeito Interino do Municipio de Baixio 
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