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De 21 de lunho de 2021

DECRETO n" 654/2021

Rêgulamênta a Lei no 14.133, de l" de abril de 2021, êm seus Aítigos 72, 74, 75, inciso
I do Arligo 78 e Artigo 79, que dispõe sobre o PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DIREIA E DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES, no Municipio de Paraiso do
Tocantins- T0.
O pREFEtTo oO uuHlCiptO oe plRAlSO DO TOCANTINS, no uso de suas atribui@es tegais e de conÍormidade com o
art. 42. inciso lV, da Lei orgânica do Municipio DECRETA:

clpíruuo

r

DtsPosrçôES GERATS
Art. 10 Regutamenta a Lei n0 14.133, de 1o de abril dê 2021, êm seus Artigos 72, 74, 75, inciso I do Artigo 78 e Artigo 79, que
dispôe sobre o pRocESSo DE CONIRATAÇÂO DIRETA E DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES, no Municipio de Pareiso
do Tocantins-T0.
Art. 2" O disposto neste Decrêto abrange todo3 os órgãos da administÍaçâo diretâ do Podêr Executivo Municipal de Paraíso
do Tocantins-To, autarquias, fundaçôes, fundos especiais ê as demais êntidades controladas direta ou indiretamente pela
Prefeitura.

paÍágÍafo único Entênde.se como demais entidades controladas indiretamente pela PreÍeituía, o lnstituto de Previdência
Social dos SeÍvidores Públicos do Municipio dê PaÍaiso do Tocantins -TO - Previpar, bem mmo as AssociaçÕes de Apoio às
Escolas Municipais.

Art 3o Na aplicação dêste Decíeto, serão ob6êrvados os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, Ca eflciência, do intêresse públio, da probidade adminiskativa, da igualdade, do planejamento, da transparência,
da êficácia, da segrêgaÉo de funÉes, da motivaçâo, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança juridica,
da razoabilidade, da competitjvidade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional
sustentável.

CAPITULo il
DoS AGENTES QUE ATUAM NO PROGESSO DE CONTRATAÇÀO DIRETA
Art. 40 - A autoridade máxima do órgâo ou da entidade designará o agente públim, que alude o inc. l, do art, 7.o, da Lei n.o
14.133t2021, para conduçâo do processo de contrataçâo direta, observada a segÍegâÉo de tunÉo
processos de contrataÉo direta
s 1, Caberá ao agente público designado coníorme o capú deste, além da condução dos
procêdimento
auxiliar de contrataÉo
nos termos dos aÀig0s72,74 e75, daLei 14.133 de 10 de abril de 202'1, a instruÉo do
a que se refere o inciso I do

artgo 78 e o artigo 79 da já citada Lei.

do órgão de Assessoramento Jurídico ê da
s i" O agente público contará, sêmprê que considerar necêssário, com o supoÍte
para
de suas Íun@es
o
desempenho
demandante,
do
Órgão
Óontrolaàoria Geral do Municipio e também
'1" de
Art. 5o Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de que trata a Lei no 14.133, de
abril de 2021, a autoridade máxima do órgão demandante observará o seguinte:
conhecimento em rêlaçáo
I - A designaÉo de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu
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ao objeto contratado.
Nos contratos de maior vulto cujos valores sejem ecima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sempre que possivel, indicar
um fiscalde contÍato que nâo dêtenha ouúas ambuiçÕes fiscais da mêsma envergaduÍa, a fim de evitar excêsso de atÍibuiÉes.

-

CAPITULo III

Do PLANo DE CONÍRATAçÃO ANUAL
AÍt. 6" O Municipio deverá incluir as Contrataçoes Diretas no Plano de ContÍatação Anual, quando de sua elaboração, com o
obJetivo de Íacionalizar as contÍata@es dos órgãos e entidades sob sua mmpetência, garantir o alinhamênto com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a êlaboração dâ Lei dê Dketrizes Orçamentáía - LDO, Plano Plurianual - PPA e Lei
Orçamentária Anual - LOA.
Parágralo único. Nâ elaboraÉo do Plano dê ContrataÉo Anual do Municipio, obsêrvar-se-á como parâmeko normativo, no
que couber, o disposto na lnslruÉo NoÍmaüva n0 1, de 10 de JaneiÍo dê 20'19, da Secretaria de Gestâo do l,'linistério dâ
Economia, ou outra norma que vier substitui-la.
CAPITULO IV
DO ESTUOO TÉCNICO PRELIII/IINAR
Art. 7o Em âmbito municipal, a obrigação de elaboraÍ Estudo Têcnico PÍeliminar aplica-se à aquisiçáo de bens e â contrataçâo

de serviços e obras, inclusive locação e conúataÉes de soluÉes de Têcnologia da InÍormação e Comunicaçâo

-

TlC,

ressalvado o disposto no art. 8o deste.
AÍt. 80 Em âmbito municipel, a elabotaçâO do Estudo Técnico Preliminar seÍá opcional nos seguintes cesos:
ContÍataçâo do obÍâ§, serviços, comprâs e loca@s, cuios valoÍes se enquâdrem nos limites dos incisos I e ll do art. 75 da
Lei n" 14.133, de 1" de abíl de 2021, lndependentemente de íorma de conkâtação;
'1"
dê abril de 2021;
ll - Dispensas de licitação previstas nos incisos Vll e Vlll, do art, 75 da Lei n" 14.133, de
1" de abril dê 2021;
n"
14.133,
dê
7o
90
da
Lei
20
a
do
art.
dos
lll - Contratação de remanescentô nos termos
§§
inclusive acréscimos
Apostilamento,
por
TeÍmo
Aditivo
ou
meio
de
roalizadas
contratuais
alteraÉes
lV euaisquer
|-

quantitatjvos e proÍÍoga@s contÍafuais relaüvas a serviços mntinuos

CAPIÍULO V
DA PESQUISA DE PREçOS
No procêdimento de pesquisa de pÍeços rêalizado em âmbito municipal, os parâmeúos previstos no §
Lei n" 14.'133, de 10 de abdl de 2021, sã0, no que coubeÍ, autoaplicáveis.

A(.

go

10

do art 23da

Art. 10" Adotar-se-á, para a obtençâo do preço estmado ou mênor preço, o cálculo que incida sobre um conjunto de Eês 0u
mais preços oriundoi de um ou mais dos parâmefos de que trata o § 1o do art. 23 da Lei n"14.133,de1"deabrilde2021,
desconsidêrados os valores inexêquíveis, inconsistentes e os excêssivamente elevados.
quê trata o §
s 1" A partir dos preços obtidos utilizando os parâmekos de

10

do art. 23 da Lei n" 14.133, de 10 de abril dê

na pesquisa
ã021, o valor estimadó poderá ser, a critério daAdministraçâo, a má1i4, a Íxediana ou o menordos valores obüdos

peloAgente
de pre@s, podendo ainda seÍ utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente iustificado nos auto§
demandante.
pola
máxima
do
Órgão
autoridade
ecordo
Público e dado o ciente/de
de forma cÍitica, em êspecial, quando houver gÍande vaíiação entre os valores
s 2" Os preços coletados devem ser analisados
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apresentados.

§ 3o A desconsidera@ dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevâdos, deverá ser devidamente
justificada.
Excepcionalmente, seÍá âdmitida a deteÍminaÉo dê preço esümado ou menor prep, com base em menos de tÍês preços,
desde que dêvidamente lustificada nos autos pelo agente público e râtificâda pela autoridade máxima do órgâo demandante.
§ 4o

Art. 11 Na pesquisa de preço relativa às contrataÉes de prestaÇão de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva,
observar-se-á como parâmetro normativo, no que coubeÍ, o disposto na lnstrução Normativa n" 5, de 26 de maio de 2017, da
S€cretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ou outra norma que vieÍ substitui-la.
Art. 12 Na elaboração do oíçamento paÍa obras e seÍviços de engenharja a serem realizadas em âmbito municipal, quando
se tratar de recursos próprios, observaÊse-á como parâmetro normativo, no que couber, na Lei Orçamentaria Anual do
corrente ano dê aplicação, se há sâldo orçamêntário disponível.

cAPiTULo vr
DA NEGOCIAçÀo DE PREços MAIS VANTAJOSOS

AÍt. 13 Na negociaÉo de preços mais vantajosos para a administrâçáo, o Agente Público poderá oíerecer contÍaproposta
CAPÍTULO VII
DAS poLíTrcAS púBLtcAS ApLrcADAs Ao PRocESSo DE coNTRATAÇÃo DtRETA
AÍt. 14 Nes contrataÉes diretâs para obras, serviÇos de engenharia ou para a @ntrataÉo de serviços terceiÍizados em regime
de dedicação exclusiva de mão de obra, o termo de referência e/ou edital de chamamento de interessados podeíá, a critério
da autoridade que o expedk, exigir que ató 5% (cinco por cento) da mâo de obra responsável pela execuÉo do objeto da
contÍataçâo seja constituido por mulheÍes vitimas de violência domêstica, ou oriundos ou egressos do sistêma prisional,
permitida a exigência cumulaüva no mosmo instrumento convocatório.
Art. '15 Nas contrataçôes diÍetas municipais, não se pÍeveÍá a mâÍgem de preÍeÍênci8 reÍerida no art. 26 da Lei no'14.133, de
1o de abril dê 202í.
CAP|TULO VIII
DA

coNTFÁTAçÂO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 16 O processo de gestão estratégica das contrata$es de softwaÍe de uso dissêminado no Múnicipio dêvo ter em cônte
aspectos como adaptabilidade, reputaçâo, suporte, confiança, â usabllidade e considerar ainda a relaçâo custo-beneficio,
devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do Municipio com vistas a evitaÍ gastos com produtos
e/ou serviços não utilizados.
parágrafo único. Em âmbito municipel, âs contrataFês de soÍtwaÍe de uso disseminado no Municipio, deveráo ser precêdidâs
de pàrecer Técnico positivo à contrataçâo, emitido pelo responsável técnim do sistema de tecnologia da inÍormação d0

munici'io'

.APTTUL. rx
DA HABILITAçÃO

Art. 17 Para efeito de habilitação nas contratrÉes diÍetas no àmbito do Município de Pâraiso do Tocantins - TO, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
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Gabinete do PREFEITO
- A inscrição no Cadastro dê Pessoas Fisicâs (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridicâ (CNPJ);
ll - A regularidade fiscal perente e Fezenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sedo da empresa
|

a ser mntratada,

ou outra êquivalente, na foÍma da lei;

lll

-

A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre o cumpÍimento dos encargos sociais instituidos

por lei,
lV

-

A regularidade pêrante a Justiça do Trabalho.

1o Para efeito do envio dos documentos de habilitaçao, será permitida, desde que prevista em edital de chamamento de
intêressados e/ou termo de reÍerência, a sua rêalização por pÍocesso eletÍônico de comunicaÉo a distância via e-mail, desde
que seja juntado aos autos além dos documentôs enviados o espelho do e-mail.
§ 2o Exceto quando o processo de contratação direta for foÍmalizado com fundamento no inciso ll do artigo 75 da Lêi 14.133
de 1o de abril de 2021, a administração poderá exigir para as demais confataÉes de que trata este Decreto, além dos

§

documentos citados nos incisos de I a lV deste artigo e no aÍtigo 18 seguinte, os documentos:

lllllllVV-

O balanÇo patÍimonial;
Certidão de falência e concordata;

Declaraçâo de que atendem aos requisitos de habilitaçáo;
Declaração dê que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
diÍeitos trabalhistas assogurados na ConstifuiÉo Fêderal, nas leis trabalhistas, nas norma§ infialegais, nas
convenções coletjvas de trâbalho e nos termos de alustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
Declaraçâo de quê o licitantetomou conhêcimentode todas as informaçoes e das condiçÕes locais para o cumprimento

VlVll-

das obígaçôes objeto da licitação/contralaÉo;
Declaraçáo de que nâo emprega menor de 18 anos salvo ne condiÉo de menor âprendiz;
Declaração de que não consta no quadro sociêtáÍio, sócio administredor, sêrvidor público.

prqêto a seÍ
s 3o Em se tratando de obras e serviços de engênheria, deverá constaÍ nos autos, conformê o caso, a ART do
executado e a ART de execução, este último, de Íesponsabilidade da empresa contratada

Art. '18 Para eÍeito de verificaÉo da qualificâÉo têcnica, quando não se tratar de mntratação de obras e serviços de
engenharia, os atestados de câpacidade técírico-profissional 6 técnico operacional podeÍão seÍ substituidos poÍ outra pÍova
de que o profissional ou a 6mpr6sa possu; conhecimento técnico e exporiôncia pÍática na execução de serviço dê
caÍacterísticas semelhantes, tais @mo:

l-

Termo de contrato,
It- Notâ(s) Íiscal(is) abÍângendo a execuÉo e/ou entrega de objeto compativel com

o

objeto a ser contratado.

penÁCRAfO úHtCO - O Agente Públlco devêrá, caso entenda necessário, realizar diligência para confirmar as informa@s
contidas nos documentos apresentrdos em atendimento ao inciso I e/ou ll deste artigo.
Art. 19 Não serão admitidos atestados de responsabilidade tirnica de profissionais ou técnico opeíacional de empresas que,
compÍovadamente, tenham dedo causa à aplicação das sanÉês previstas nos incisos lll e lV do caput do art. 156 da Lei n"
14.133, de 1" de abril de 2021.

cAPlTUto x
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AÍ1. 20 Em âmbito municipal, ê vedada a adoçâo do sistema de registro de preços nas hipóteses de dispensa 6 inexigibilidade
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de licitâçâo ê no pÍocedimento auxiliar regulamentados poÍ essê Decreto
CAPíTULO XI
DO CREDENCIAMENTO
Art. 21 O credenciamento poderá seÍ utilizado quando a administÍaçâo pretender formar uma rede de prestadores de serviços

e/ou fornecedores de bens/produtos, pessoas fÍsicas ou juridicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da
possibilidade da contÍatação de qualquer uma das empresas e/ou pessoa fisica credenciadas.
§1o O credenciamento será divúlgado no siüo eletrônico oficial (paraiso.to.gov.br) poÍ meio de edital dê chamamento de
interessados, que deveÍá conter as condi@es geÍais para o ingÍesso de qualquêr pÍestador/fornecedoÍ inteÍessado em integrar

a lista de cÍedenciados, desde que preenchidos os requisitos deÍinidos no rêfêrido documento e seu resumo deverá seí
public€do nc diário oficial do municipio.
§ 2ô A administraÉo fixará o preço a sêr pago ao dedenciado, tendo como base o preço de referência definido no edital de
chamamento de interessados, bem como as respectivas condiÉes de reajustamento.
pela qual
§ 3o Quando a escolha do prestador for Íeita pêla administração, o instrumenlo convocatório deverâ fixar a maneira
será Íeita a distribuição dos serviços/demanda, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.
podêrá sêr feita por terceiros sempre que este Íor o beneficiário direto do
§ 4o A escolha do credenciado, quando for o caso,
serviço
§ 5o Na hipórese de credenciamento tundamentado no inciso lll do cepuÍ do Artigo 79 dâ Lei 14.133 de 1o de abril de 2021,
â Administração deverá registrar as cotaçÕes de mercedo vigentes no momento da contratação.
poderá ser inferior a 15 (quinze) diâs úteis, e
§ 6o O prazo minimo para recebimento de documentaÉo dos interessados não
o mesmo deverá ser reaberto para recebimenlo de novos credenciados, toda vez que surgirem interessados e/ou novas vagas.
podendo seÍ prorÍogado por
§ 7" O prazc de vigência do credenciamento será de até 12 meses a partir de suâ publicaçâo,
igual e sucessivos períodos, respêitada a vigência máxima decenal.
profissional nâs estruturas disponibilizadas pêla Prefeiturâ,
s 80 Quândo a prestação do serviÇo for executada por um ou mais
por local disponibilizado e/ou tipo de serviço.
vagas
deverá ser incluido no instrumento convocatório, o número de

§ 9o Devera â administreçâo quando da exscução do serviço no formato do disposto no § 8o deste, incluiÍ no inskumênto
convocatório uma cláusula de classificação, definindo os critérios da mesma e informando quantas vagas haverá disponivel
por local e/oú tipo de sêrviço, devendo ser incluido como câdastÍo de reserva o(s) credênciado(s) êxcedente(s).
CAPITULO XII
DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Ad.

22

Os processos de contíataÉo direta no âmbito do Municipio de Paraiso do Tocantins, poderão adotar a Íorma

etetrônica. mediante regulamento espêcifico emitido pela Secretaria de AdministÍação e Finanças do Municipio.
CAPITULO XIII
DA SUBGoi{TRATAçÂO
prevista no edital de chamamento de
no
contrâto
ou instrumento equivalente, o qual
interessados ou no instrumento de contralaÉo direta, ou altemaüvamente
permitido
pera
percêntual
subcontratação.
máximo
deve, ainda, informar o

Aít.

23 A possibilidade de sukontratação, se for o caso, deve ser expressamente

jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de naturezâ
§ 1o É vedada a subcontÍataçâo de pessoa física ou
técnica, comercial, econômica, flnanceira, tÍabalhista ou civilcom dirigente do óÍgâo ou entidade contratantê ou com agente
público que desempenhe funÉo na confatagão dirêta ou atuê na fiscâlizaÉo ou na gestão do contíâto, ou se deles forem

ffit,^
CelsoMoraís
Preíeito

L
/j'/

ttr

e
Q
ô
C

Teiefooe'(ó3)3ó02-2780
t-moil, grhinaetelsomorois@poroiro.lo.gov.br

Âv.Ironshrosiliono. 335 - (entro
Poroiso do Ioronliris - I0 I ttP 77.ó00-000
ww w. poÍoiso.lo.g ov.br

GOVEENO OE

tfiffi1SO @

.- ^â

Gabirietê do PREFEITO

cônjuge, companhêiro ou parente em linha rota, colatêral, ou poí afinidade, até o terceiro grau, devendo essa pÍoibição constar
expressamente do edital de chamamento de interêssados e/ou no termo de reÍerência.
§ 2o É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcêia principal do objeto, entendidâ esta como o conjunto de itens

para os quais, como Íequisito de habilitaÉo técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de
comprovar a execução de serviço, pela proponente ou contÍatada, mm caÍacteristicas semelhantes.
§ 3o No câso dê fornecimento de b€ns, a indicaÉo de produtos que náo sejam de fabricação própria não deve ser considerada
subcontrataçã0.
§ 4" E vedada a subconfataçáo do serviço contratado com fulcro no texto legal do § 4" artigo 74 da Lei 14.133 de 1" de abíl
de 2021.

CAPITULo xrv
DAs SANçÔES
o contraditório e a ample deÍese, todas as sanÉes previstas no art. 156daLei no 14.133, de 1o de abril
de 2021, serão aplicadas pelo gestor da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se
katar de autarquias, fundaÉes, fundos espêciais e as demais entidades controladas dirêta ou indiretamente pêlâ Prefêiturâ.

Art.24 Observados

cAPiTULo

xv

DAS DtsPosrçôEs FrNArs

25 Em âmbito municipal, enquanto não for efeüvsmente implementado o Portal Nacional do ContrataÉês Públicas
(PNCP) a que se refere o art. 174. da Lêi n" 14.133, de 1" de abil de 2021:

Art.

l- Quando a divulgaçáo obÍigatória dos atos exigidos pêla citada Lei no PNCP se referir a aviso, autoíização ou extÍato, a
pubticidade daÊseá através de sua publicáÉo no Diário Oficial do Municipio e no Sitio Eletrônico Oficial (paÍaiso.to.gov.b0,
sem pÍquizo de súa têmpestiva disponibilizaÉo no sistema de acompanhamênto de contrataFes do Tribunal de Contas do
Estado, se Íor o caso;
ll - Quando â divulgaçáo obngatória dos atos êxigidos pela citada Lei no PNCP se reÍerir a inteiro teor de documento, edital,
contrato ou processo, a publicidade dar-sê-á através de sua disponibilizaçâo integÍal e tempestive no Sitio EletrÔnico Oficial
da Prefeitura (paraiso.to.gov.b0, sem prejulzo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contrataçÕes do
Tribunal de Contas do Estado, se for o caso;
tll - Publicaçâo no DiáÍio Oflcial do Municipio das informaçÕes que a Lei no 14.133, de 10 dê abril de 2021 oxige que sejam
divulgadas em sítio eleúônico olioal, admitida a publicaçâo de extÍato;
lV - Disponibilização da versâo fisica dos documentos em suas reparti@es, vedada a cobrança de qualquer valor, sâlvo o
referente ao foÍnecimento de edital ou de cópia de doormento, que náo seÍá superior ao custo de sua reprodução gráfica.
1o Nâo havêÍá prquizo à reâlizaÉo dos procedimentos de contÍataçáo direta antê a ausência da implantação do Portal
Nacional de Contrata@es Públicas (PNCP) a que se refêre o ad..174 da Lei n" 14.133, de 1o dê abÍil de 2021, eis que o
Municipio adotará es medidas contidas nos incisos dê I a lV deste artigo, conforme o caso, para pÍomover a publicidade dos

§

seus atos;

prazo que será observado paÍa o atendimento ao disposto nos incisos de I â lV deste, será de 10 (dez) dias Úteis.
14.133 de 2021 regulamentados
s 3" A formalizaçáo dos processos de despesa a que ser refere os artigos 74 e 75 dâ Lei
peios
72 da já citada Lêi.
I
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Documento de formâllzagão dê dêmanda e, se for o câso, estúdo técnico pÍeliminaÍ, análise de riscosi
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lV-

Termo de rêfeÍência;
Jústificativa do preço a sor pago, emitida pela autoridadê máxima do órgão ou êntidad6 demandante;
Pareceres Técnims, se for o caso, que demonstrem o atêndimento dos requisitos exigidos;

Vl-

Manifestaçâo do Conselho de Classe quê dêlibera sobrê o assunto do objeto da contratação, s6 Íor o ca§o;
Pârêcer Juíídico eprovando o procedimento e a minuta do edital de chamamênto dê interessâdN;

V-

Vll . Editâld6 Chamamênto dê lntsrê3sedos;
Vlll - A publicidadê dos atos cumpriÍá o descíto nos incisos de I a lV do caput dêste aítigo, conforme o caso;
lX - Deverá ser juntado aos autos, sê for o caso, cópia do Diário Olcial do Município, como comprovaçào do atendimento
ao disposto nos incisos I e lll do caput deste aítigo.
Art, 26 Os limites disponívêis para a dispênsa dê licitação dentro do mesmo exercicio financeiro, nos têÍmos dos incisos I e ll
do artigo 75 da Lêi 14.133 de 1" de abdl de 2021, deverão ser, conforme o caso, redimensionados deduzindo dos mesmos os
valores já dispensados dentro do mesmo exercicio financeiÍo, com fundamento nos incisos I e ll do aÍtigo 24 da Lei 8.666 de
2'1 de junho de 1993.

27 Com o deliberado no câpitulo Xl deste Decreto, a administraÉo além de atender o disposto no Parágrafo Unico do
artigo 79 da Lei 14.133 de 1" de abril de 2021, tembém estará atendendo o disposto no ParágÍâfo 1o do artigo 78 êm seu
inciso l, da ja mencionada lei, que trata sobrê credenciamento.

,Art.

Art. 28 A Controladoria Geral do [4unicípio poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar
informações adicionais em mêio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação direta e credenciamênto.
PARÁGRAFO ÚNICO Será utilizado o têxto legal daLei 14.133 de 1" de abril de 2021, para dirimir quaisquer dúvidas que
por ventura ainda perdure sobre os pro@dimentos aqui regulamentados.

Art. 29 Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, consideraÊse-á a
redaÉo em vigor dos normativos ou outras normas que vier substitui-las.
Art. 30 Este Deseto entra em vigor na dâta de sua publicação.

cabinete do Prefeito de Paraíso do Tocantins aos dezoito (18)dias do mês dêjunho (06)do ano de dois milo vints um (2021).
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