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DECRETO Nº 105/2022 – PMTS, de 17 de outubro de 2022. 
 
 

CRIA A COMISSÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 
NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO NO MUNICÍPIO 
DE TERRA SANTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O SR. ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de Terra Santa, 

Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 76, da Lei 
Orgânica Municipal: 
 

CONSIDERANDO a lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece 

novas normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Pública Diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

CONSIDERANDO a necessidade de transmitir segurança jurídica ao mercado de 

contratações públicas, evitando a aplicação de distintos regimes jurídicos de forma 

fragmentada no âmbito de uma mesma estrutura administrativa; 

CONSIDERANDO que o campo das contratações públicas demanda 

previsibilidade, estabilidade e uniformidade de comportamentos estatais, sob pena de 

se trazer maior prejuízo ao já tão criticado mercado público; 

CONSIDERANDO que o art. 191 da lei federal nº 14.133, de 2021 não pode ser 

lido ou interpretado descontextualizado do princípio do planejamento, expressamente 

destacado no art. 5º da lei federal nº 14.133, de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de vários dispositivos da lei 

federal nº 14.133, de 2021 pela União ou pelo Município de Terra Santa - PA; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação e capacitação dos servidores 

públicos municipais para adaptação às normas inseridas na Nova Lei de Licitações e 

Contratos, especialmente aqueles a serem designados como agentes de contratação nos 

termos do art. 8º da lei federal nº 14.133, de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização das minutas de editais, 

contratos, aditivos, convênios e instrumentos congêneres, pela Procuradoria Geral do 

Município, em conformidade com os novos ditames da lei federal nº 14.133, de 2021, 

nos termos do art. 53, § 5º, do referido diploma normativo; 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica criada a Comissão Mista para Implantação da Nova Lei de Licitações 
– CMINLL, coordenada pela Procuradoria Geral do Município, composta pelos seguintes 
servidores públicos municipais: 

I. THIAGO BRAGA DUARTE, ocupante do cargo efetivo de Advogado, 
matrícula nº. 115838-1, lotado na Procuradoria Geral do Município; 
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II. LUCAS DA SILVA LOPES, ocupante do cargo efetivo de Advogado, 
matrícula nº. 1157925-3, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Promoção 
Social; 

III. CAMILA COSTA BENTES, ocupante do cargo efetivo de Agente 
Administrativo, matrícula nº. 115839-2, lotada na Procuradoria Geral do Município; 

IV. MILADY DOS REIS SOUZA, ocupante do cargo em comissão de Chefe de 
Divisão, matrícula nº. 110732-1, lotada na Secretaria Municipal de Administração; 

V. FRANCISCO RIBEIRO ANEQUINO, ocupante do cargo em comissão de 
Secretário Municipal, matrícula nº. 110523-0, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração; 

VI. RAIMUNDA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo em comissão 
de Secretária Municipal, matrícula nº. 110524-8, lotada na Secretaria Municipal de 
Fazenda; 

VII. TAINARA TAVARES GUERREIRO, ocupante do cargo de Administradora, 
matrícula nº. 115846-1, lotada na Secretaria Municipal de Administração; 

VIII. SILVANA PATRÍCIA DE SOUZA CAVALCANTE, ocupante do cargo efetivo 
de Controladora Interna, matrícula nº. 115846-0, lotada na Coordenação Geral de 
Controle Interno; 

IX. JEANDERSON FERNANDES BRANDÃO, ocupante do cargo efetivo de 
Agente Administrativo, matrícula nº. 607304, lotado na Secretaria Municipal de 
Fazenda; e 

X. LUNA DA SILVA DE JESUS, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Obras, 
matrícula nº. 115808-2, lotada na Secretaria Municipal de Obras, Terras e Serviços 
Municipais. 

Parágrafo único. A comissão criada nos termos do caput deste artigo terá 
natureza técnico-jurídica de estudo e trabalho e será responsável pela proposição, 
revisão e edição de atos normativos de regulamentação da Lei nº. 14.133/2021, bem 
como será incumbida de gerenciar sua gradativa aplicação na Administração Pública do 
Município de Terra Santa – PA. 

 
Art. 2º. Compete à Comissão Mista para Implantação da Nova Lei de Licitações 

– CMINLL: 
I. Promover análise, estudos e discussões acerca da Lei nº. 14.133/2021, 

com vistas subsidiar a alta Administração Municipal na tomada de decisões, na edição 
dos atos administrativos necessários à implementação e regulamentação local da nova 
legislação, bem como na elaboração de materiais orientativos, promovendo e 
estimulando a capacitação dos servidores envolvidos;  

II. Elaborar, com o auxílio e acompanhamento da Procuradoria Geral do 
Município, os atos administrativos necessários à regulamentação e implementação da 
Lei nº 14.133/2021, além de minutas-padrão preliminares de editais de licitação, 
contratos administrativos, termos aditivos e relatórios de instrução processual mínima;  

III. Acompanhar a implementação e as atualizações do Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) bem como as deliberações do Comitê Gestor da Rede 
Nacional de Contratações Públicas, de que trata o § 1º do art. 174 da Lei nº 14.133/2021; 
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IV. Acompanhar, com o auxílio do setor de técnico responsável, o 
desenvolvimento e parametrização do sistema de licitações eletrônicas integralizados 
ao Portal Nacional de Contratações Públicas; e 

V. Acompanhar as decisões e orientações exaradas pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e pelo Tribunal de Contas 
da União, no que se refere à implementação e utilização da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo único. Todos os relatórios, minutas de atos administrativos e demais 
padronizações produzidas pela comissão serão encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, 
para análise e aprovação, com posterior publicação nos meios oficiais. 
 

Art. 3º. A Comissão possui o prazo de 45 dias para apresentar o planejamento 
para implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que deverá 
necessariamente atender as seguintes diretrizes: 

I. Definição e encaminhamento dos necessários desenvolvimentos ou 
alterações de sistemas informatizados, bem como de eventuais contratações em geral 
para atendimento às novas regras legais; 

II. Implantação gradativa das novas disposições legais, segundo as regras 
que visem ao incremento da eficiência e gestão vantajosa das contratações par ao Poder 
Público, com atenção aos princípios que regem o processo licitatório; 

III. Criação de Projetos-piloto para aplicação da Lei nº. 14.133/2021, com 
acompanhamento direto pela CMILL junto ao órgão ou entidade contratante, a fim de 
ajustar ou corrigir eventuais etapas do processo; e 

IV. O encaminhamento ao Prefeito de todas as minutas dos regulamentos 
necessários à integral aplicação da Lei, no prazo de 90 dias, a contar da publicação deste 
Decreto, manifestando-se sempre que necessário, por meio de Parecer Jurídico, acerca 
da possibilidade de adesão à regulamentação federal, editada pela União. 

 
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

REGISTRE-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 17 OUTUBRO DE 2022. 

 
 

 
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 

Prefeito Municipal 
 
 

 
Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de   
24/12/1997, que no dia 17 de outubro de 2022 foi publicado o DECRETO Nº 105/2022 
no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Terra Santa (www.terrasanta.pa.gov.br). 

 

http://www.terrasanta.pa.gov.br/
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