
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 121, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

PUBLICADO NO QUADRO DE Aviso DA 

PREFEITURA MUNiCIPAL DE PARAUAPFJAS 

EM1LL 

DELEGA PODERES À COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO, AOS PREGOEIROS 
E AOS LEILOEIROS. 

O PREFEITO DE PARAUAPEBAS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VIII, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, no que diz 
respeito à organização e funcionamento da Administração Municipal; e 

CONSIDERANDO que as obrigações e responsabilidades, em toda a 
Administração Pública, devem ser diligentemente atribuídas a um certo número de 
agentes, conforme Lei Orgânica do Município e Lei que disponha sobre a Estrutura 
Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município de Parauapebas, 
visando assegurar a realização de condutas efetivas, a fim de reduzir o risco de 
erros e de procedimentos incorretos, evitando-se desperdícios e tutelando a eficácia 
dos atos administrativos; 

CONSIDERANDO as competências da Procuradoria Geral do Município, 
previstas no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 2° da 
Lei Complementar Municipal n° 001, de 05 de julho de 2011: 

CONSIDERANDO as competências da Controladoria-Geral do Município, 
previstas no artigo 1° da Lei Municipal n° 4.293, de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO as competências dos Gestores das Secretarias que 
compõem esta Administração Municipal, previstas nos artigos 22 ao 37-D da Lei 
Municipal n° 4.213, de 29 de junho de 2001 e suas alterações, combinado com o 
artigo 1' do Decreto Municipal n°321, de 22 de junho de 2011. 

CONSIDERANDO o princípio da segregação de funções que decorre do 
princípio da moralidade (artigo 37 da CF/88), que consiste na necessidade de a 
Administração partilhar funções entre os agentes públicos, cuidando para que 
esses não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente 
aquelas que envolvam a prática de atos, e, posteriormente, a fiscalização desses 
mesmos atos; 

CONSIDERANDO que a segregação acima aventada está prevista na 
doutrina do direito administrativo e no Manual do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal; 

CONSIDERANDO as recomendações de que sejam atribuídas a servidores 
distintos as funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização 
das operações: 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.213, de 29 de junho de 2001, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta do 
Município de Parauapebas, em seu art. 37, inciso VI, estabeleceu como finalidade 
da Central de Licitações e Contratos "elaborar, em conjunto com a Comissão de 
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Licitação e Contratos, as minutas de editais de licitação e de contratos, 
submetendo-os à apreciação jurídica, nos termos das normas gerais sobre a 
matéria"; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal de criação da Central de Licitações e 
Contratos de n° 4.926/2020, estabeleceu como sua finalidade "elaborar, em 
conjunto com a Comissão de Licitação e Contratos, as minutas de editais de 
licitação e de contratos, submetendo-os à apreciação jurídica, nos termos das 
normas gerais sobre a matéria"; 

CONSIDERANDO que as minutas de editais e contratos das diversas 
modalidades, quais sejam: Concorrência, Tomada de Preços, Cartas Convites, 
Leilões e Pregões (presenciais e eletrônicos) já possuem suas cláusulas e estruturas 
pré-aprovadas pela Procuradoria Geral deste Município; 

CONSIDERANDO que as modificações substanciais que ocorrem nas 
minutas de editais de licitações e de contratos são àquelas encaminhadas pelas 
autoridades requisitantes, em seus Projetos Básicos ou Termos de referências; 

CONSIDERANDO que Resolução n° 11.535/TCM-PA, de 01 de julho de 
2014, posteriormente alterada pela Resolução n° 43/2017 TCM-PA, já consta que a 
Comissão Permanente de Licitação ou o Pregoeiro são os usuários responsáveis pela 
assinatura e autenticidade, por certificação digital, dos editais protocolados, via 
Mural das Licitações; 

DECRETA: 

Art. 10  Ficam delegados às comissões de licitação (permanente ou especial), 
aos pregoeiros e aos leiloeiros, nas modalidades pertinentes, os atos de expedição 
de instrumentos convocatórios das licitações, devidamente assinados, o 
recebimento, o exame e o julgamento de todos os documentos e demais 
procedimentos relativos às licitações. 

Art. 2° Os poderes delegados pelo presente Decreto não poderão ser objeto 
de subdelegação. 

Art. 31  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de janeiro de 2021, ratificando-se todos os atos praticados pelas 
comissões de licitação (permanente ou especial), pregoeiros e leiloeiros, conforme 
previsão do inciso VI, do art. 37, da Lei Municipal n° 4.213, de 29 de junho de 
2001. 

Parauapebas-P. 	 de 2021. 
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