
 

Decreto Municipal nº 07/2022.             Nova Olinda/TO, 12 de janeiro de 2022 

 

“Dispõe sobre as compras, licitações e contratos 
administrativos no âmbito do Poder Executivo Municipal até 
a regulamentação da Lei Federal nº.14.133, de1º de abril 
de 2021.” 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, TOCANTINS, no uso 

de suas atribuições constitucionais e nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril 
de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
 

CONSIDERANDO que a nova Lei Geral de Licitações e Contratos 
Administrativos, em seu arts. 191 e 193, inciso II, ao estabelecer o prazo de dois 
anos para se operar a revogação da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, facultou à Administração, nesse interregno de transição entre os 
regramentos jurídicos, licitar ou contratar diretamente de acordo com seu texto 
ou de acordo com aquela norma, e legislações correlatas até então vigentes; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de edição de norma municipal que 
disponha acerca do período de transição e uniformize, no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Nova Olinda/TO, as aquisições de bens e 
contratações de serviços, assim como alienações e demais processos regidos 
pela legislação a que se refere, 
 

D E C R E T A: 
 

Art.1º.  Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, 
Autárquica e Fundacional, os fundos especiais e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela Administração, na realização de 
procedimentos que tenham por objetivo a contratação de obras, serviços, 
compras, alienações, locações e concessões, deverão seguir utilizando o que 
dispõem a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e a Lei Federal nº. 12.462, de 4 de agosto de 
2001, até que sobrevenha a edição de regulamento, em âmbito municipal, acerca 
da Lei Federal no 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 

Parágrafo único. Excetuando-se do disposto no caput deste artigo, é 
autorizado ao dirigente de órgãos e entidades Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional do Executivo Municipal proceder com as hipóteses de 
contratação direta da Lei Federal nº. 14.133/2021, devendo expressamente 
indicar, no instrumento de contratação, a opção feita, sendo vedada a aplicação 
combinada das leis. 



 

 
Art. 2º.  Até a integração do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

do Estado do Tocantins – SIGA-TO ou de sistema próprio do Município de Nova 
Olinda/TO ao Portal Nacional de Compras Públicas da Administração Pública 
Federal, a publicidade dos procedimentos mencionados no art.1º deste Decreto 
se dará por meio de veiculação no Diário Oficial do Município, exceto quando a 
origem do recurso for de transferência voluntária estadual ou federal   
 

Art.3º. Fica autorizado a contratação de empresa ou profissional 
especializado para proceder aos estudos e à elaboração de proposta de 
regulamento acerca da Lei Federal no 14.133/2021, no âmbito do Município de 
Nova Olinda. 
 

Art.4º.  Este decreto entra em vigor a partir da sua data de publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 12 dias do mês de janeiro 

de 2022, 201º da Independência, 134º da República e 34º do Estado 

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 


