
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO Nº 186/2021.

 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE
CONTRATAÇÕES DIRETAS DO MUNICÍPIO
DE CAMPO DO TENENTE, COM BASE NAS
DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021.

 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, Prefeito Municipal de
Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais insculpidas na Lei Orgânica Municipal, bem
como diante das disposições da Lei nº 8666, de 21 de junho de
1993, na Lei nº 10.520, cria a política de contratações diretas
no Município de Campo do Tenente nos termos e ajustes a
seguir descritos.
 
DECRETA:
Art. 1º O procedimento para a contratação direta do Município
de Campo do Tenente, nos moldes do que preconiza a Lei nº
14.133, de 01 de abril de 2021, fica regulamentado por este
Decreto, observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, eficiência e transparência.
 
Art. 2º O processo de contratação direta compreende os casos
de inexigibilidade e de dispensa de licitação.
 
Art. 3º É dispensável a licitação:
 
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$
100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de
engenharia ou de serviços de manutenção de veículos
automotores;
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras;
III – outros casos definidos na legislação;
 
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites
referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, 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.
§ 2º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput
deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação
de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3
(três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e
com a manifestação de interesse da Administração em obter
propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser
selecionada a proposta mais vantajosa.
 
Art. 4º É inexigível a licitação quando inviável a competição,
nos termos da legislação.
 
Art. 5º O processo de contratação direta deverá ser instruído
com os seguintes documentos:
 
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso,
estudo técnico preliminar, análise de riscos, projeto básico ou
projeto executivo;
II - estimativa de despesa;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;



IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos
orçamentários com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de
habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
 
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente
§ 1º O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato
decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à
disposição do público no Portal da Transparência do
Município.
§ 2º O estudo técnico preliminar é documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratação que
caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor
solução e dá base ao projeto básico a ser elaborado caso se
conclua pela viabilidade da contratação.
§ 3º É vedada a realização de estudo técnico preliminar e/ou
projeto básico por agente externo ao Município de Campo do
Tenente.
§ 4º Não se caracteriza ofensa a segregação de funções a
participação, fiscalização técnica e/ou elaboração de
documentos por membros do Departamento de Licitações e
Contratos, pregoeiro(a) ou membros da equipe de apoio,
inclusive do termos de referência;
§ 5º A equipe de planejamento, nos casos de dispensa e
inexigibilidade, será composta de apenas 01 (um) membro;
§ 6º O projeto básico conterá, no mínimo, as seguintes
informações:
 
I – descrição da solução adotada no estudo técnico preliminar;
II - identificação dos tipos de serviços, bens ou produtos a
contratar e respectivas características;
III – valor detalhado da contratação, expresso em reais;
IV – cronograma de desembolso financeiro ou execução
financeira;
V – regras de fiscalização da execução do contrato e
recebimento do objeto;
VI – regras sancionatórias;
 
§ 7º A análise de riscos, o parecer técnico, o parecer jurídico e
o projeto executivo serão dispensados, total ou parcialmente,
em contratações que sejam inferiores a 20% (vinte por cento)
do valor dos incisos I e II do art. 3º.
 
Art. 6º O valor previamente estimado da contratação deverá ser
compatível com os valores praticados pelo mercado,
considerados os preços constantes de bancos de dados públicos
e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execução do
objeto.
§ 1º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por
dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na
forma estabelecida em regulamento, serão aceitas formas
alternativas de averiguação da adequação dos valores ofertados
à realidade do mercado, como consultas a contratos firmados
por outros entes administrativos, acesso a banco de dados,
averiguação junto a sítios eletrônicos de e-commerce, dentre
outros meios idôneos.
 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Campo do Tenente, 14 de julho de 2021.
 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal
 
Dê-se ciência, Registre-se e Publique-se.
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