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§ 9 º Deverá a administração quando da execução do serviço no formato do disposto 
no § 8º deste, incluir no instrumento convocatório uma cláusula de classificação, 
definindo os critérios da mesma e infonnando quantas vagas haverá disponível por 
local e/ou tipo de serviço, devendo ser incluído como cadastro de reserva o(s) 
credenciado{s) excedente(s). 

CAPITULO XII 
DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 22 Os processos de contratação direta no âmbito do Município de lsaias Coelho 
- PI, poderão adotar a forma eletrônica, mediante regulamento específico emitido 
pela Secretaria de Administração do Município. 

CAPITULO XIII 
DA SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 23 A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente 
prevista no edital de chamamento de interessados ou no instrumento de contratação 
direta , ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, 
ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1 º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial , econômica, 
financeira , trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na contratação direta ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta , colateral , ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa 
proibição constar expressamente do edital de chamamento de interessados e/ou no 
termo de referência . 
§ 2 º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, 
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação 
técnico-operacional , foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de 
comprovar a execução de serviço, pela proponente ou contratada, com 
características semelhantes. 
§ 3 º o caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de 
fabricação própria não deve ser consideração subcontratação. 
§ 4 º É vedada a subcontratação do serviço contratado com fulcro no texto legal do § 
4 º artigo 74 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 . 

CAPITULO XIV 
DAS SANÇÕES 

Art. 24 Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no 
art . 156 da Lei n º 14.133, de 1º de abril de 2021 , serão aplicadas pelo gestor da 
pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se 
tratar de autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades con~ -
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal 
Nacional de Contratações Públicas {PNCP) a que se refere o art . 174, da Lei n º 
14.133, de 1º de abril de 2021 : 

1 - Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 
referir a aviso, autorização ou extrato. a publicidade dar-se-á através de sua 
publicação no Diário Oficial e no Sítio Eletrônico Oficial , sem prejuízo de sua 
tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do 
Tribunal de Contas do Estado, se for o caso; 
li - Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei do PNCP se 
referir a inteiro teor de documento, edital , contrato ou processo, a publicidade dar-se
à através de sua disponibilização integral e tempestiva no Sítio Eletrônico Oficial da 
Prefeitura, sem prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de 
contratações do Tribunal de Contas do Estado, se for o caso; 
111- Publicação no Diário Oficial das informações que a Lei n º 14.133, de 1º de abril 
de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial , admitida a publicação 
de extrato; 
IV - Disponibilização da versão física dos documentos em repartições. vedada a 
cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento do edital ou de cópia 
de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. 

§ 1 º Não haverá prejuízo à realização dos procedimentos de contratação direta ante 
a ausência da implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas {PNCP) a 
que se refere o art. 174 da Lei n º 14.133, de 1º de abril de 2021 , eis que o Município 
adotará as medidas contidas nos incisos de I a IV deste artigo, conforme o caso, 
para promover a publicidade dos seus atos. 
§ 2º O prazo que será observado para o atendimento ao disposto nos incisos de I a 
IV deste, será de 1 O {dez) dias úteis. 
§ 3 º A formalização dos processos de despesas a que se refere os artigos 74 e 75 
da Lei 14.133 de 2021 regulamentados por este Decreto, seguirá o rito processual 
trazido pelos incisos de I a VIII do caput do artigo 72 da jâ citada Lei. 
§ 4 º A formalização dos processos de despesa a que se refere o artigo 79 da Lei 
14.133 de 2021 , regulamentado por este Decreto, seguirá no mínimo o seguinte rito 
processual: 

li. 
Ili. 

IV. 

V. 

Documento de formalização de demanda e , se for o caso, estudo técnico 
preliminar, análise de riscos; 
Termo de referência ; 
Justificativa do preço a ser pago, emitida pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade demandante; 
Pareceres Técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos 
requisitos exigidos; 
Manifestação do Conselho de Classe que delibera sobre o assunto do~ / 
da contratação, se for o caso; ~ 
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VI. Parecer Jurídico aprovando o procedimento e a minuta do edital de 
chamamento de interessados; 

VII . Edital de chamamento de Interessados; 
VIII . A publicidade dos atos cumprirá o descrito nos incisos de I a IV do caput 

deste artigo, conforme o caso; 
IX. Deverá ser juntado aos autos, se for o caso, cópia do Diério Oficial, como 

comprovação do atendimento ao disposto nos incisos I e Ili do caput deste 
artigo. 

Art. 26 Os limites disponíveis para a dispensa de licitação dentro do mesmo 
exercício financeiro , nos termos dos incisos I e li do artigo 75 da Lei 14.133 de 1 ° de 
abril de 2021 , deverão ser, conforme o caso, redimensionados deduzindo do mesmo 
os valores já dispensados dentro do mesmo exercício financeiro , com fundamento 
nos incisos I e li do artigo 24 da Lei 8 .666 de 21 junho de 1993. 

Art. 27 Com o deliberado do capítulo XI deste Decreto, a administração além de 
atender o disposto no Parágrafo Único do artigo 79 da Lei 14.133 de 1 º de abril de 
2021, também estará atendendo o disposto no Parágrafo 1 º do artigo 78 em seu 
inciso 1, da já mencionada lei , que trata sobre credenciamento. 

Art. 28 A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas 
complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais 
em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação direta 
e credenciamento. 

Parágrafo único - Será utilizado o texto legal da Lei 14. 133 de 1 º de abril de 2021 , 
para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura ainda perdure sobre os 
procedimentos aqui regulamentados. 

Art. 29 Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 
normativo municipal , considerar-se-á redação em vigor dos normativos ou outras 
normas que vier substituí-las. 

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de lsaias Coelho - PI , 09 de marco de 2022. 

PORTARIA Nª 10/2022, lsaias coelho - PI, 09 de marco de 2022. 

· Designa Agente de Contratação e Comissão de 
Contratação para conduzir os atos das licitações e 
contratações municipais lastreados na Lei Federal nª 
14.133/2021 .~ 

O Prefeito Municipal de lsaias Coelho, Estado do Piauí no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Organica Municipal, RESOLVE: 

Art . 1ª Designa-se o servidor Valdlnei Rodrigues Mauriz {CPF n . 944.413.083-53), 
servidor efetivo municipal, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
do Município de Isaías Coelho, a fim de conduzir os atos das licitações e 
contratações municipais derivadas da Lei Federal n ª 14. 133/2021 . 

Art. 2º D esigna-se os servidores Jandira Vieira de Araujo e Maria de_ Cassia 
Sousa Coelho para exercerem as funções a tinentes à COMISSAO DE 
CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nª 14.133/2021 , nos limites daquela Lei. 

P arágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o 
Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou 
isoladamente. 

Art . 3ª Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de 
Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o 
impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras 
atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas 
previstas na Lei Federal nª 14. 133/2021. 

§ 1ª O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o 
apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o 
desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nª 
14. 133/2021. 

§ 2ª O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação 
quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das 
licitações e contratações municipais, nos limites legais. 
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PORTARIA N° 12/ 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos que dispõe o art. 124, Inciso II, alínea “b” ambos da Lei Orgânica do Município combinado com o art. 
107, § 1°, § 2° da Lei Complementar Municipal n° 001/2011; 

Considerando o requerimento da parte interessada e a previsão legal para concessão da redução da carga 
horaria para tratamento de saúde da filha portadora de deficiência, nos termos da legislação acima; 

RESOLVE: 

Art. 1°- Conceder a redução da jornada da Servidora GENI VIEIRA DE ARAÚJO, portadora do 
CPF/MF n° 760.795.463-53, de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo da 
remuneração, pelo o prazo de 01 (um) ano, para acompanhamento no tratamento de saúde da filha portadora de 
deficiência. 

Art. 2° - Determinar a Secretaria Municipal de Administração, as providências cabíveis, para manutenção 
na folha de pagamento da servidora supra no prazo estipulado no artigo antecedente. 

Art. 3°- Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Isaías Coelho, Estado do Piauí, 09 de março de 2022.

Praça Joaquim Coelho Ferreira nº 140, Bairro Centro, Fone: (89) 3485-1120, FAX (89) 
3485-1120, CNPJ 06.553. 986/0001-03, CEP: 64570-000, Isaias Coelho - PI 

ID: 67496BF773154

PORTARIA N° 11/ 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos que dispõe o art. 124, Inciso II, alínea “b” ambos da Lei Orgânica do Município combinado com o art. 
107, § 1°, § 2° da Lei Complementar Municipal n° 001/2011; 

Considerando o requerimento da parte interessada e a previsão legal para concessão da redução da carga 
horaria para tratamento de saúde do filho portador de deficiência, nos termos da legislação acima; 

RESOLVE: 

Art. 1°- Conceder a redução da jornada da Servidora AILA MOURA GONÇALVES, portadora do 
CPF/MF n° 755.886.093-87, de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo da 
remuneração, pelo o prazo de 01 (um) ano, para acompanhamento no tratamento de saúde do filho portador de 
deficiência. 

Art. 2° - Determinar a Secretaria Municipal de Administração, as providências cabíveis, para manutenção 
na folha de pagamento da servidora supra no prazo estipulado no artigo antecedente. 

Art. 3°- Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Isaías Coelho, Estado do Piauí, 09 de março de 2022.

Praça Joaquim Coelho Ferreira nº 140, Bairro Centro, Fone: (89) 3485-1120, FAX (89) 3485-1120, 
CNPJ 06.553. 986/0001-03, CEP: 64570-000, Isaias Coelho - PI 
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§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar 
servidores públicos efetivos. que possuam conhecimento técnico acerca do objeto 
da licitação, para auxiliarem em atos dos certames. 

Art. 4° A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO- PIAUÍ , em 09 de marco de 2022. 
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TODAS AS PUBLICAÇÕES SÃO ASSINADAS E 
CERTIFICADAS DIGITALMENTE POR AUTORIDADE 

CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ÂMBITO DA 
INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS 

BRASILEIRA- ICP BRASIL. 

ICP 
Brasil 
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