DECRETO Nº 1.415, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Regulamenta as hipóteses de contratação direta por meio
de inexigibilidade e de dispensa de licitação disciplinadas
pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre
licitações e contratos administrativos, aplicáveis no âmbito
do Município de União do Sul, Estado de Mato Grosso e
dá outras providências.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de União
do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e amparado no inciso
VI, do artigo 69 da Lei Orgânica do Município de União do Sul;
Considerando que cabe ao Município definir em norma própria, regras
específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei Federal nº
14.133, de 1º de abril de 2021;
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Contratação Direta por meio de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 01 de
abril de 2021, no âmbito da Prefeitura Municipal de União do Sul, Estadode Mato Grosso.
Art. 2º. No prazo de até 6 (seis) anos contados de 1º de abril de 2021, o
Município de União do Sul poderá realizar licitações em meio físico e estará dispensado da
divulgação dos atos pertinentes no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)
com amparo no art. 176, da Lei 14.133 de 2021, observado o remissivo ao art. 7º e o caput
do art. 8º, do referido Diploma Legal.
Art. 3º. Enquanto não adotado o Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP referido no artigo 2º deste decreto, o Município de União do Sul deverá:

I - divulgar o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato do contrato dele
decorrente, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso,
vinculado à Associação Matogrossense dos Municípios – AMM e reconhecido pela Lei
municipal nº 237 de 17 de fevereiro de 2006 como órgão de imprensa oficial do Município
de União do Sul, além de manter a íntegra do processo à disposição do público no sítio
eletrônico da Prefeitura.
II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a
cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de
documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.
Art. 4º. Independentemente do que dispõe o artigo anterior, até 31de dezembro de
2023, o Município de União do Sul realizará divulgação complementar de suas contratações

mediante publicação de extrato do edital de licitação no Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado de Mato Grosso, de responsabilidade da Associação Matogrossense dos
Municípios, além do sítio eletrônico da Prefeitura, exigência que perdurará até que seja feita em
sintonia com o que dispõe o § 2º, do art. 175, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.
Art. 5º. Os órgãos da Administração Pública Municipal deverão observar as
regras deste Decreto.
Art. 6º. Nas hipóteses de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou
erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo
dano causado ao erário, conforme disposições do art. 73 da Lei nº 14.133 de 2021, e do art.
337-E, do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
CAPÍTULO II
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
Seção I
Do Processo de Contratação Direta
Art. 7º. O processo de contratação direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - 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, que deverá ser calculada na forma estabelecida no
artigo seguinte, em conformidade com o art. 23, da Lei nº 14.133 de 2021;
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.
Art. 8º. A estimativa de despesa referida no inciso II do artigo precedente
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. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços
em geral, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da
utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde

disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive
mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços
correspondente;
III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela
de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação
de cotação/orçamento, formalizada por ofício ou através de e-mail institucional,
justificativa da escolha desses fornecedores e anterioridade máxima de 6 (seis) meses da
data da contratação, com assinatura de dirigente ou preposto nível de gerência, – podendo
ser digital – ou e-mail corporativo do fornecedor;
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de
regulamento.
§ 2º. No processo para contratação de obras e serviços de engenharia, o valor
estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e
dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na
seguinte ordem:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), paraserviços e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de
Construção Civil (SINAPI), para as demais obras e serviços de engenharia;
II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de
tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de
acesso;
III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o
índice de atualização de preços correspondente;
IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de
regulamento.
§ 3º. Nas contratações realizadas pelo Municípios, desde que não envolvam
recursos da União ou do Estado, o valor previamente estimado da contratação poderá ser
definido por meio da utilização de pelo menos três orçamentos obtidos de
fornecedores, nos moldes do inc. IV, do § 1º deste artigo.
§ 4º. Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos
§§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em
conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza,
por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1
(um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 5º. No processo para contratação de obras e serviços de engenharia sob os
regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimadoda contratação será
calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à
remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de
preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no
inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e
de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações
do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.
§ 6º. Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou
contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo
nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.
Seção II
Da Inexigibilidade de Licitação
Art. 9º. O Município de União do Sul utilizará a inexigibilidade de licitação
nas situações em que se revelar inviável o estabelecimento de competição entre fornecedores,
em especial nos casos de:
I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de
serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivos;
II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública;
III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual com profissionais ou empresas denotória especialização, vedada
a inexigibilidade para serviços de publicidade edivulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetosexecutivos;
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras outributárias;
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e
laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio
ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;
IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;
V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e
de localização tornem necessária sua escolha.

§ 1º. Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração
deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade,
contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de
comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivos, vedadaa preferência por marca específica.
§ 2º. Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se
empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou
outro documento que ateste a exclusividadepermanente e contínua de representação, no País
ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de
contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a
eventoou local específico.
§ 3º. Para fins do disposto no inciso III, do caput deste artigo, considera-se de
notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena
satisfação do objeto do contrato.
§ 4º. Nas contratações com fundamento no inciso III, do caput deste artigo, é
vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que
tenham justificado a inexigibilidade.
§ 5º. Nas contratações com fundamento no inciso V, do caput deste artigo,
devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de
adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização
dos investimentos;
II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que
atendam ao objeto;
III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado
ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.
Seção III
Da Dispensa de Licitação
Art. 10. O Município de União do Sul fará contratação direta por dispensa
de licitação nas seguintes situações:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 108.040,82 (cento e
oito mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), no caso de obras e serviços de engenharia
ou de serviços de manutenção de veículos automotores, observando-se, sempre, a última
atualização de valor feita por Decreto Federal;
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta
e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e

compras, observando-se, sempre, a última atualização de valor feita por Decreto Federal;

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital
de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificarque naquela licitação:
a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas
válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores
aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais
competentes;
IV - para contratação que tenha por objeto:
a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários
à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses
equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional
específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem
manifestamente vantajosas para a Administração;
c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso
de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro
mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), observando-se, sempre, a última
atualização de valor feita por Decreto Federal;
d) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário
para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a
contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;
e) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por
associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda,
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com asnormas técnicas, ambientais e de saúde pública;
f) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de
autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas
compatível;
g) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de
doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;
V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 5º e 20
da Lei federal nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, observados os princípios gerais de
contratação constantes da referida Lei;
VI - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado
da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos
respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto
neste inciso;

VII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração
Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado
seja compatível com o praticado no mercado;
VIII - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com
entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos
de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em
convênio de cooperação;
IX - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de
critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;
X - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins
lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública,
para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por
pessoas com deficiência;
XI - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade
estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive
para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de
instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha
inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos.
§ 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. Considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado,
identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE.
§ 3º. A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo,
quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais a serem
instituídos em regulamentação específica do Executivo Municipal.

§ 4º. Para os fins do inciso VI do caput deste artigo, considera-se emergencial a
contratação por dispensa de licitação com objetivo de manter a continuidade do serviço
público, devendo ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 8º deste
Decreto e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem
prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação
emergencial.
§ 5º. Não se aplica o disposto no § 1º e seus incisos I e II deste artigo às
contratações de até R$ 8.643,27 (oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e sete
centavos) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou
entidade contratante, incluído o fornecimento de peças, conforme previsão do § 7º, do art.
75, da Lei nº 14.133 de 2021, observando-se, sempre, a última atualização de valor feita
por Decreto Federal.
Art. 11. Na contratação direta por dispensa de licitação para compras com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive quanto a garantia e assistência técnica, o instrumento de contrato poderá ser
substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
Art. 12. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste decreto serão
dirimidos pelo Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de União
do Sul, Estado de Mato Grosso.
Art. 13. Este decreto entra em vigor a partir da sua data de publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
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