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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

DECRETO N.° 1.513, DE 5 DE ABRIL DE 2021. 

Regulamenta a aplicação, no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Formoso, do disposto 
nos artigos 176, 191 e 193 da Lei Federal n.° 14.133, 
de 1° de abril de 2021 — Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSO, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais, especialmente as que  the  são conferidas pelos artigos 80, inciso  
III,  81, inciso XI, 124, inciso I, alínea "j", da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a aplicação, no âmbito do 
Município de Formoso, do disposto nos artigos 176, 191 e 193 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° 
de abril de 2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

DECRETA:  

Art.  1° 0 Poder Executivo do Município de Formoso seguirá o seguinte 
cronograma de aplicação do disposto nos artigos 173, 191 e 193 da Lei Federal n.° 14.133, de 10 
de abril de 2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 

I — a partir de 1° de maio de 2021, a opção  sell  pela aplicação da Lei Federal n.° 
14.133, de 2021, no tocante A contratação direta, por inexigibilidade de licitação de que trata o 
artigo 74, e respectivos desdobramentos, e por dispensa de licitação, de que trata o artigo 75, e 
respectivos desdobramentos, todos do precitado Diploma Legal; 

II — a partir de 1° de abril de 2023, a integralidade da Lei Federal n.° 14.133, de 
2021, diante da vacatio legis prevista no inciso II do artigo 193 do precitado Diploma Legal, 
sendo aplicado, até essa data, o disposto nas Leis Federal ns.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
10.520, de 17 de julho de 2002, inclusive no tocante As modalidades anteriores de licitação, 
exceto no caso de contratação direta na forma prevista no inciso I do caput deste artigo que será 
desencadeada, a partir de 1° de maio de 2021, já em observância As novas disposições previstas 
na multicitada Lei Federal n.° 14.133, de 2021; e  

III  — até 1° de abril de 2027, para cumprimento do disposto no artigo 176 da Lei 
Federal n.° 14.133, de 2021, mormente o cumprimento: 	
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a) dos requisitos estabelecidos no artigo 7° e no caput do artigo 8° da Lei Federal 
n.° 14.133, de 2021; 

b) da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se 
refere o parágrafo 2° do artigo 17 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021; e 

c) das regras relativas A. divulgação em sitio eletrônico oficial. 

§ 10 As opções previstas nos inciso I e II do caput deste artigo serão formalizadas 
e indicadas, expressamente, no edital ou no aviso e, ainda, no instrumento de contratação direta. 

§ 2° Nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 176 da Lei Federal n.° 
14.133, de 2021, enquanto não adotar o Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP, o 
Município de Formoso devera: 

I — publicar, em diário oficial, as informações que a Lei Federal n.° 14.133, de 
2021, exige que sejam divulgadas em sitio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato; e 

II — disponibilizar a versão fisica dos documentos em suas repartições, vedada a 
cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de 
documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.  

Art.  2° Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação. 

Formoso, 5 de abril de 2021; 58° da Instalação do Município. 
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