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DECRETO Nº 12.557, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 

Estabelece os procedimentos para a contratação 
direta sem licitação, objetivando a execução da Lei 
Federal Nº 14.133/2021, no âmbito da Município de 
Feira de Santana. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe 

conferem a Lei Orgânica Municipal; 
 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos para atender à Lei Federal nº 14.133/2021, no 
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Feira de Santana;  

 

Considerando os artigos 74, 75 e 76 da Lei Federal nº 14.133/2021, que disciplinam a contratação direta 
sem licitação, referente às situações de  inexigibilidade e dispensa de licitação;  

 

Considerando a previsão do artigo 75, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021, para as situações de dispensa de 
licitação pelo valor; 

 

Considerando que a instrução do processo de contratação direta pela nova lei de licitação deve seguir ao 
quanto determinado pelo art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

 

Considerando que os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução da Lei 
Federal nº 14.133/2021, conforme permite o artigo 187 da referida Lei; 

 
DECRETA:  

 
Art. 1º - Fica determinado que a Administração Pública Direta e Indireta do Município do Feira de Santana, 

na contratação direta sem licitação, deverá adotar os procedimentos previstos em normas regulamentares federais, 
inclusive Instruções Normativas, para fiel execução da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme permite o artigo 187 da 
referida Lei. 

 

Art. 2º - As contratações de que tratam os incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 serão 
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias 
úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter 
propostas adicionais de eventuais interessados, devendo adotar os procedimentos previstos em normas 
regulamentares federais, inclusive resoluções normativas, para fiel execução da Lei Federal nº 14.133/2021, 
conforme permite o artigo 187 da referida Lei Federal. 

 

Art. 3º - Que os procedimentos de contratação direta sem licitação deverão ser uniformizados para a 
aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Feira 
de Santana. 

 

Art. 4º - Atos normativos infralegais poderão ser adotados para atender às peculiaridades da 
Municipalidade, caso seja necessário suplementar os regulamentos editados pela União para execução da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Feira de Santana, 15 de fevereiro de 2022. 
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