ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Aos oito dias do mês de abril de 2021, às 10h00min, sob a Presidência da sua titular, a
Servidora Karolina Vitorino, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitação: Karolina Vitorino; Francisco Xavier Soares Filho; Jonatas Lennertz; Leonice
Marli Riskowski; e Roberto Nizer dos Reis. Todos nomeados por meio da Portaria
Legislativa Municipal nº 248, de 09 de março de 2021. A presente reunião foi realizada por
videoconferência resguardando as medidas de prevenção e de enfrentamento do
Coronavírus (Covid-19). PRESIDENTE informou à Comissão que entrou em contato com
o Presidente da Mesa Diretora, Tiago de Oliveira, e o mesmo foi receptivo à decisão da
Comissão de seguir a nova norma que versa sobre as licitações. Dessa forma, ambos
chegaram à conclusão de que o novo procedimento deveria ser estudado nos dias seguintes
para que, até o dia 07/04/2021, a Comissão tomasse uma decisão fundamentada sobre a
opção pela Nova Lei n. 14.133/2021 e assim dispensando o Pregão Presencial referente ao
Processo Administrativo n. 01/2021. PRESIDENTE procede com a fundamentação,
salientando que a escolha pela utilização da nova Legislação está amparada no princípio da
legalidade, considerando que o novo texto legal entrou em vigor no dia 1º de abril do
corrente ano. A Lei 14.133/21 pretende aperfeiçoar e modernizar o regime de contratações
públicas em vigor, que há muito vem sendo questionado no meio jurídico. A esperança é a
de que a Nova Lei traga oportunidades para tornar as contratações mais ágeis e eficientes.
Além disso, ainda que a Nova Legislação tenha sido sancionada com 28 vetos parciais do
Presidente da República, deve-se ressaltar que nenhum dos vetos têm relação com
alterações significativas que impactarão nas contratações desta Casa (dispensa de licitação
com observância dos preceitos legais prevista na Lei nº 14.133/2021).
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião às 10h30min. Para constar,
foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela
Presidente e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação. Itapoá, 08 de
abril de 2021.
Karolina vitorino
Presidente

Francisco Xavier Soares Filho
Vice-Presidente
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Membro
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Membro
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