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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
  

PORTARIA Nº. 137, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 

  

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA 

FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE 

LAMIM  

  O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas 
competências previstas em lei, em especial a prevista no inciso IX 

do art.87 da Lei Orgânica Municipal e,  

Considerando que o Município de Lamim irá realizar 
concurso público para o provimento de cargos públicos de natureza 

permanente;  

Considerando que deverá ser designada comissão especial, 
formada por servidores efetivos, para acompanhar e fiscalizar o 

concurso público a ser realizado no Município de Lamim,  

RESOLVE: 

Art.1º. Nomear os servidores efetivos a seguir 
discriminados para compor Comissão Especial para acompanhar e 
fiscalizar o concurso público a ser realizado no Município de Lamim 

para o provimento de cargos de natureza permanente:  

I – Adelaide do Carmo Cerilo, CPF nº. 060.188.056.00;  

II – Joelma de Jesus Mendes, CPF nº. 040.118.496-00;  

III – Luciane Rezende Faria, CPF nº. 057.499.536-61.  

Parágrafo único – A Presidência da Comissão Especial 

será exercida pela nomeada Adelaide do Carmo Cerilo.  

Art.2º. Os servidores designados nesta comissão têm como 
atribuição exercer o controle, o acompanhamento e fiscalização do 
concurso público a ser realizado no Município, devendo relatar 
qualquer situação que comprometa a lisura e a normalidade na 

realização do certame.  

Art.3º. As atribuições dos nomeados prevista nesta 
Portaria encerram-se com o ato homologatório do concurso público 

pelo Poder Executivo.  

Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Lamim-MG, 08 de dezembro de 2022. 
 

João Odeon de Arruda 
Prefeito Municipal Interino 

______________________________________________________ 
 

PORTARIA Nº. 138, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022  
  
  

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO 
DE CHEFE DE DEPARTAMENTO  

  
O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas 

competências previstas em lei, em especial a que lhe confere o inciso 
IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal e,  
 

Considerando que os cargos em comissão são de livre 
nomeação e exoneração do Poder Executivo,  
  

RESOLVE: 
  

Art.1º. Exonerar o Sr. Paulo Sérgio Junqueira Filho, CPF 
nº. 107.581.926-14, do cargo comissionado de Chefe de 
Departamento, previsto no Quadro de Servidores do Poder 
Executivo do Município de Lamim.  
 

Art.2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de dezembro de 
2022.  

 
Lamim-MG, 09 de dezembro de 2022. 

 
JOÃO ODEON DE ARRUDA 

Prefeito Municipal Interino 
______________________________________________________ 

 

DECRETO Nº. 166, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022  
  
DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DOS DECRETOS DE Nº. 149 

A 157, TODOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 
EMITIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO 

MUNICÍPIO DE LAMIM  
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IÁRIO OFICIA 
O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas 

competências que lhes foram conferidas por lei, em especial a 
prevista no inciso IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal e,  

Considerando que o setor de contabilidade emitiu os 
decretos de nº. 149 a 157, todos do exercício de 2022, mas que não 
foram utilizados pelo setor;  
 

Considerando que em razão de tais decretos não terem sido 

utilizados no exercício, é necessário que se proceda o cancelamento 
de todos estes decretos editados, para fins de controle.  
  

DECRETA: 
  

Art.1º. Cancela os decretos de nº. 149/2022, 150/2022, 
151/2022, 152/2022, 153/2022, 154/2022, 155/2022, 156/2022 e 
157/2022, emitidos pelo Departamento de Contabilidade do 
Município de Lamim no exercício de 2022, em razão de não terem 
sido utilizados no exercício financeiro de 2022.  
 

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 
Lamim-MG, 09 de dezembro de 2022. 

 
JOÃO ODEON DE ARRUDA 

Prefeito Municipal Interino 
______________________________________________________ 

 

DECRETO Nº.171, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022  
  

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, DE QUE TRATA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE 

ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL.   

  
O Prefeito Municipal de Lamim-MG, no uso de suas 

competências previstas em lei, em especial a que lhe confere o inciso 
IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal,  
  

DECRETA: 
  

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a dispensa de licitação, 
na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, no âmbito da Administração Pública Municipal.  
 

Art.2° O Sistema de Dispensa Eletrônica constitui 
ferramenta informatizada integrante do  
Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet, 
disponibilizada pelo Ministério da Economia, para a realização dos 
procedimentos de contratação direta de obras, bens e serviços, 
incluídos os serviços de engenharia.  
 

Parágrafo único - Deverão ser observados os 
procedimentos estabelecidos no Manual do Sistema de Dispensa 

Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, 
para acesso ao sistema e operacionalização.  
 

Art.3º Os órgãos da Administração Pública Municipal 
adotarão a dispensa de licitação, na forma eletrônica, nas seguintes 
hipóteses:  
I - contratação de obras e serviços de engenharia ou de 
serviços de manutenção de veículos automotores, no limite do 

disposto no inciso I do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;  
II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no 
inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;  
III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os 
serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e 
seguintes do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, quando 
cabível; e  
IV –registro de preços para a contratação de bens e serviços 
por mais de um órgão ou entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da 
Lei nº 14.133, de 2021.  
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites 
referidos nos incisos I e II do caput, deverão ser observados:  
I - o somatório despendido no exercício financeiro pela 

respectiva unidade gestora; e  
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma 
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no 
mesmo ramo de atividade.  
§ 2º Considera-se ramo de atividade a partição econômica do 
mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.  
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica 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, de que trata o § 7º do 
art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.  
§ 4º Os valores referidos nos incisos I e II do caput serão duplicados 

para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou 
por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na 
forma da lei.  
 

Art.4º O procedimento de dispensa de licitação, na forma 
eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:  
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, 
estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, 
projeto básico ou projeto executivo;  
II - estimativa de despesa;  
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, quando 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 de escolha do contratado;  
VII - justificativa de preço, se for o caso; e  
VIII - autorização da autoridade competente.  
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IÁRIO OFICIA 
§ 1º Na hipótese de registro de preços, de que dispõe o inciso IV do 
art. 3º, somente será exigida a previsão de recursos orçamentários 
quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.  
§ 2º O ato que autoriza a contratação direta deverá ser divulgado e 
mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial do órgão 
ou entidade promotora do procedimento.  
§ 3º A instrução do procedimento poderá ser realizada por meio de 
sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata 

este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos 
para todos os efeitos legais.  
 

Art.5º O órgão ou entidade deverá inserir no sistema as 
seguintes informações para a realização do procedimento de 
contratação:  
I - a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado;  
II - as quantidades e o preço estimado de cada item, nos 
termos do disposto no inciso II do art.4º, observada a respectiva 
unidade de fornecimento;  
III - o local e o prazo de entrega do bem, prestação do serviço 
ou realização da obra;  
IV - o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;  
V - a observância das disposições previstas na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
VI - as condições da contratação e as sanções motivadas pela 
inexecução total ou parcial do ajuste;  
VII - a data e o horário de sua realização, respeitado o horário 
comercial, e o endereço eletrônico onde ocorrerá o procedimento.  
 

Parágrafo único. Em todas as hipóteses estabelecidas no 
art. 3º, o prazo fixado para abertura do procedimento e envio de 
lances, não poderá ser inferior a 3 (três) dias úteis, contados da data 
de divulgação do aviso de contratação direta.  

 
Art.6º O procedimento será divulgado no Comprasnet e no 

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e encaminhado 
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de 
Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na 
correspondente linha de fornecimento que pretende atender.  
 

Art. 7º O fornecedor interessado, após a divulgação do 
aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio 
do Sistema Comprasnet, a proposta com a descrição do objeto 
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, 
ainda, declarar, em campo próprio do sistema, as seguintes 

informações:  
I - a inexistência de fato impeditivo para disputar de 
licitação ou contratar com a Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art.14, da Lei nº. 14.133, de 2021;  
II - o enquadramento na condição de microempresa e 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, quando couber;  

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das 
condições gerais da contratação, constantes do procedimento;  
IV - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas 
no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;  
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para 
pessoa com deficiência, mulheres vítimas de violência ou de 
egressos do sistema prisional, quando for o caso, de que trata o §9º 
do art.25 da Lei nº. 14.133, de 2021.  

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 
nº 14.133, de 2021.  
 

Art.8º. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no 
sistema, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do 
negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão.  
 

Art.9º. A partir da data e horário estabelecidos, o 
procedimento será automaticamente aberto pelo sistema para o envio 
de lances públicos e sucessivos por período nunca inferior a 6 (seis) 
horas ou superior a 10 (dez) horas, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico.  

 
Parágrafo único. Imediatamente após o término do prazo 

estabelecido no caput, o procedimento será encerrado e o sistema 
ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de classificação.   
 

Art.10. O fornecedor somente poderá oferecer valor 
inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance 
por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo 
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  
§ 1º Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele 
que for recebido e registrado primeiro no sistema.  

§ 2º O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos, desde que 
inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 

Art.11. Durante o procedimento, os fornecedores serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do fornecedor.  
 

Art.12. O fornecedor será imediatamente informado pelo 
sistema do recebimento de seu lance.  
 

Art.13.  Encerrado o procedimento de envio de lances, nos 
termos do art.9º, o órgão ou entidade realizará a verificação da 
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
estipulado para a contratação.  
 

Art.14. Definido o resultado do julgamento, quando a 
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo 
definido para a contratação, o órgão ou a entidade poderá negociar 
condições mais vantajosas.  
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IÁRIO OFICIA 
§1º Na hipótese de a estimativa de preços ser realizada 
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais 
vantajosa, a verificação quanto à compatibilidade de preços será 
formal e deverá considerar, no mínimo, o número de concorrentes no 
procedimento e os valores por eles ofertados.  
§2º Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado 
na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do 
processo de contratação.   

 
Art.15.  A negociação poderá ser feita com os demais 

fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, 
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, 
mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo definido para a 
contratação, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art.14.  
 

Art.16. Definida a proposta vencedora, o órgão ou a 
entidade deverá solicitar, por meio do sistema, o envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado pelo vencedor.     
 

Parágrafo único.  No caso de contratação em que o 
procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários ou de custos e formação de 
preços, esta deverá ser encaminhada pelo sistema com os respectivos 
valores readequados à proposta vencedora.  
 

Art.17. Para a habilitação do fornecedor mais bem 
classificado serão exigidas, exclusivamente, as condições de que 
dispõe a Lei nº 14.133, de 2021.  
§ 1º A verificação dos documentos de que trata o caput será realizada 
no Sicaf ou em sistemas semelhantes mantidos pelo Município de 
Lamim-MG, quando o procedimento for realizado em sistema 
próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, assegurado aos 

demais participantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas.  
§ 2º O disposto no §1º deve constar expressamente do aviso de 
contratação direta.  
§ 3º Na hipótese de necessidade de envio de documentos 
complementares aos já apresentados para a habilitação, na forma 
estabelecida no § 1º, ou de documentos não constantes do Sicaf, o 
órgão ou entidade deverá solicitar ao vencedor, no prazo definido no 
edital, o envio desses por meio do sistema.  
 

Art.18. No caso de contratações para entrega imediata, 
considerada aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da 
ordem de fornecimento, e nas contratações com valores inferiores a 

1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras e 
serviços em geral e nas contratações de produto para pesquisa e 
desenvolvimento de que trata a alínea “c” do inciso IV do art. 75 da 
Lei nº14.133, de 2021, somente será exigida das pessoas jurídicas a 
comprovação da regularidade fiscal federal, social e trabalhista e, das 
pessoas físicas, a quitação com a Fazenda Federal.  
 

Art.19. Constatado o atendimento às exigências 
estabelecidas no art.18, o fornecedor será habilitado.   
 

Parágrafo único. Na hipótese de o fornecedor não atender 
às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 
especificações do objeto e as condições de habilitação.  

 
Art.20. No caso de o procedimento restar fracassado, a 

Administração Pública Municipal poderá:  
I - republicar o procedimento;  
II - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam 
adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à 
habilitação; ou  
III - valer-se, para a contratação, de proposta obtida na 
pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, 
privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde 
que atendidas às condições de habilitação exigidas.  
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e III caput poderá ser 
utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto.   

 
Art.21. Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, 

o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação 
do objeto e homologação do procedimento, observado, no que 
couber, o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 

Art.22. O fornecedor estará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras 
legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de 
empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.   
 

Art.23. Os horários estabelecidos na divulgação do 
procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de 

Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e 
registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.  
 

Art.24. Os órgãos, entidades, seus dirigentes e servidores 
que utilizem o Sistema de Dispensa Eletrônica responderão 
administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o 
uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de 
segurança instituídas.  
 

Parágrafo único.  Os órgãos e entidades deverão assegurar 
o sigilo e a integridade dos dados e informações da ferramenta 
informatizada de que trata este Decreto, protegendo-os contra danos 
e utilizações indevidas ou desautorizadas no âmbito de sua atuação.  

 
Art.25. O fornecedor é o responsável por qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema 
de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 
órgão ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros não autorizados.  
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Art.26. Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2023.  
 

Lamim-MG, 12 de dezembro de 2022. 
 

JOÃO ODEON DE ARRUDA 
Prefeito Municipal Interino 

______________________________________________________ 

 

DECRETO Nº. 172, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022  
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO 
DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL.  

  
O Prefeito Municipal de Lamim-MG, no uso de suas 

competências previstas em lei, em especial a que lhe confere o inciso 
IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal,  
 

DECRETA: 
  

Art.1º Este decreto dispõe sobre a elaboração do Termo de 
Referência – TR, para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços, no âmbito da administração pública municipal.  
 

Art.2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:  
I - Termo de Referência - TR: documento necessário para a 
contratação de bens e serviços, que deve conter os parâmetros e 
elementos descritivos estabelecidos no art.6º, sendo documento 
constitutivo da fase preparatória da instrução do processo de 
licitação;   
II - requisitante: agente ou unidade responsável por 
identificar a necessidade de contratação de bens, serviços e obras e 
requerê-la;  
III - área técnica: agente ou unidade com conhecimento 
técnico-operacional sobre o objeto demandado, responsável por 
analisar o documento de formalização de demanda, e promover a 
agregação de valor e a compilação de necessidades de mesma 

natureza; e  
IV - equipe de planejamento da contratação: conjunto de 
agentes que reúnem as competências necessárias à completa 
execução das etapas de planejamento da contratação, o que inclui 
conhecimentos sobre aspectos técnicos-operacionais e de uso do 
objeto, licitações e contratos, dentre outros.  
§ 1º Os papéis de requisitante e de área técnica poderão ser exercidos 
pelo mesmo agente público ou unidade, desde que, no exercício 
dessas atribuições, detenha conhecimento técnico-operacional sobre 
o objeto demandado.  
§ 2º A definição dos requisitantes, das áreas técnicas e da equipe de 
planejamento da contratação não ensejará, obrigatoriamente, a 
criação de novas estruturas nas unidades organizacionais dos órgãos 

e das entidades da administração pública municipal.  
 

Art.3º O Termo de Referência, a partir dos Estudos 
Técnicos Preliminares – ETP, se elaborados, definirá o objeto para 
atendimento da necessidade, a ser enviado para o setor de 
contratações da administração pública municipal.  
§ 1 º Os processos de contratação direta de que trata o art. 72 da Lei 
nº 14.133, de 2021, serão instruídos com o Termo de Referência, 
observado em especial o art.5º deste Decreto.  
§ 2º O TR será utilizado pelo órgão ou entidade como referência para 

a análise e avaliação da conformidade da proposta, em relação ao 
licitante provisoriamente vencedor.  
 

Art.4º. O TR deverá estar alinhado com o Plano de 
Contratações Anual e com o Plano Diretor de Logística Sustentável, 
além de outros instrumentos de planejamento da Administração.  
 

Art.5º O Termo de Referência será elaborado 
conjuntamente por servidores da área técnica e do órgão requisitante 
ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação.  
 

Art.6º. O Termo de Referência conterá os seguintes 
elementos:  

I - definição do objeto, incluídos:  
a) a unidade de medida, a quantidade e o valor máximo 
aceitável ou valor de referência;  
b) a especificação do bem ou do serviço, preferencialmente 
conforme catálogo eletrônico de padronização observados os 
requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e 
segurança;  
c) a indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras 
para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;  
II – justificativa e objetivo da contratação, que consiste na 
referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes, 
quando elaborados;  
III – critérios de sustentabilidade;  

IV – critérios de entrega e aceitação do objeto;  
V – obrigações do contratante e contratado;  
VI – critério de subcontratação;  
VII – critério de alteração subjetiva;  
VIII – critérios de controle e fiscalização do contrato;  
IX - critérios de medição e de pagamento;  
X - forma e critério de seleção do fornecedor, optando-se 
pelo critério de julgamento de técnica e preço, conforme o disposto 
no § 1º do art. 36 da Lei nº 14.133, de 2021, sempre que a avaliação 
e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os 
requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins 
pretendidos pela Administração;  
XI – critérios para reajuste ou reequilíbrio de preço;  

XII – critérios para garantia da execução e garantia contratual 
dos bens e das condições de manutenção e assistência técnica, 
quando for o caso;  
XIII – previsão das sanções administrativas;  
XIV – previsão da estimativa de preços e preços referenciais da 
contratação com apresentação da memória de cálculo dos preços 
obtidos;  
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XV – previsão da adequação orçamentária, exceto quando se 
tratar de procedimento de registro de preços.  
§ 1º Na hipótese de o processo de contratação não dispor de estudo 
técnico preliminar se observará o seguinte:  
I – a fundamentação da contratação, conforme disposto no 
inciso II do caput, consistirá em justificativa de mérito para a 
contratação e do quantitativo pleiteado;  
II – o Termo de Referência deverá apresentar demonstrativo 

da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo 
a indicar o seu alinhamento com os instrumentos de planejamento da 
administração municipal.  
 

Art.7º. A elaboração do Termo de Referência é 
dispensada:  
I - na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 
2021;  
II - nas adesões a atas de registro de preços e nos casos de 
prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos;  
III – para compras e prestação de serviços cujo valor não seja 
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
 

Parágrafo único. Nas adesões a atas de registro de preços 
de que trata o caput, o estudo técnico preliminar deverá conter as 
informações que bem caracterizam a contratação, tais como o 
quantitativo demandado e o local de entrega do bem ou de prestação 
do serviço.  
 

Art.8º. O Termo de Referência deverá ser divulgado na 
mesma data de divulgação do edital ou do aviso de contratação direta 
no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário 
Oficial do Município, como anexo, sem necessidade de registro ou 
de identificação para acesso.  
 

Art.9º. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2023.  
 

Lamim-MG, 12 de dezembro de 2022. 
  

JOÃO ODEON DE ARRUDA 
Prefeito Municipal Interino 

______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº. 173, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022  
  
DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE QUE 
TRATA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.  
  

O Prefeito Municipal de Lamim-MG, no uso de suas 
competências previstas em lei, em especial a que lhe confere o inciso 
IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal,  

  
DECRETA: 

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre procedimentos para a 
participação de pessoa física nas contratações públicas de que trata a 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração 
Pública municipal.  
 

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se pessoa 
física todo o trabalhador autônomo, sem qualquer vínculo de 
subordinação para fins de execução do objeto da contratação pública, 

incluindo os profissionais liberais não enquadrados como sociedade 
empresária ou empresário individual, nos termos das legislações 
específicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de 
processo de contratação pública, sendo equiparado a fornecedor ou 
ao prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da 
Administração, oferece proposta.  
 

Art.3º Os editais ou os avisos de contratação direta deverão 
possibilitar a contratação das pessoas físicas de que trata o art. 2º, em 
observância aos objetivos da isonomia e da justa competição.  
 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput quando 
a contratação exigir capital social mínimo e estrutura mínima, com 

equipamentos, instalações e equipe de profissionais ou corpo técnico 
para a execução do objeto incompatíveis com a natureza profissional 
da pessoa física, conforme demonstrado em estudo técnico 
preliminar.  
 

Art.4º O edital ou o aviso de contratação direta deverá 
conter, dentre outras cláusulas:  
I - exigência de certidões ou atestados de qualificação 
técnica, quando couber, expedidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem ter as pessoas físicas fornecido 
os materiais ou prestado os serviços compatíveis com o objeto da 
licitação;  
II - apresentação pelo adjudicatário dos seguintes 

documentos, no mínimo:  
a) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual 
e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  
b) prova de regularidade perante a Seguridade Social e 
trabalhista;  
c) certidão negativa de insolvência civil;  
d) declaração de que atende os requisitos do edital ou do aviso 
de contratação direta;  
e) declaração de inexistência de fato impeditivo para disputar 
licitação ou contratar com a Administração Pública Municipal, nas 
hipóteses dos incisos III, IV e VI do art.14 da Lei nº. 14,133, de 2021.  
III - exigência de a pessoa física, ao ofertar seu lance ou proposta, 

acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de 
comercialização a título de contribuição patronal à Seguridade 
Social, para fins de melhor avaliação das condições da contratação 
pela Administração Pública Municipal.  
 

Parágrafo único. O valor de que trata o inciso III deverá ser 
subtraído do valor da proposta final do adjudicatário e recolhido, pela 
Administração, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  
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Art.5º. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2022.  
 

Lamim-MG, 12 de dezembro de 2022. 
 

JOÃO ODEON DE ARRUDA 
Prefeito Municipal Interino 

______________________________________________________ 
 
 


