
 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

DECRETO Nº 490, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

ALTERA REDAÇÃO E ACRESCE DISPOSITIVOS AO DECRETO N° 261, DE 11 DE 
ABRIL DE 2007, QUE “REGULAMENTOU A MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
DENOMINADA PREGÃO, PREGÃO NO REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS COMUNS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 
90 inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do Município; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 261, de 11 de abril de 2007, que regulamentou a 
modalidade de licitação denominada Pregão referente a aquisição de bens e serviços, no âmbito 
do Município de Conselheiro Lafaiete; 
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação dos serviços de engenharia, na modalidade 
pregão, com a descrição definida no edital como sendo de serviços comuns;   
CONSIDERANDO que o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia 
encontra amparo no artigo 1º da Lei Federal nº 10.520/2002; 
CONSIDERANDO reconhecimento da legalidade conforme enunciado da Súmula 257 do 
TCU; 
CONSIDERANDO que do entendimento sumulado aduziu que o pregão é um instrumento de 
eficácia para a Administração Pública, capaz de propiciar a ampliação da concorrência e, 
portanto, o recebimento de melhores ofertas, inclusive nos serviços de engenharia; 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Decreto Municipal visando maior 
eficiência dos atos administrativos; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º – A Ementa do Decreto Municipal nº 261, de 11 de abril de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

 “REGULAMENTA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA 
PREGÃO, PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
Art. 2º – O art. 5º do Decreto Municipal nº 261, de 11 de abril de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação e acrescido do §1º e §2º: 
 

“Art. 5º – A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de 
obras e serviços de engenharia, conforme definições do inciso I e II, artigo 6º, da Lei 
8.666/1993, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão 
regidas pela legislação geral da Administração. 
§1º – Será permitida a contratação de serviços comuns de engenharia, ou seja, 
aqueles serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
§2º – Para fins deste decreto, fica denominado como serviços comuns de engenharia 
toda a atividade ou conjunto de atividades que necessite da participação e 
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado conforme o disposto na Lei 
Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e 
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qualidade possam ser objetivamente definidos pela Administração, mediante 
especificações usuais de mercado.” 

 
Art. 3º – O anexo de ‘Classificação de Bens e Serviços Comuns’ do Decreto Municipal nº 261, 
de 11 de abril de 2007, passa a vigorar acrescido ao item ‘2. Serviços Comuns’, o subitem 2.43, 
com a seguinte redação: 
 

“2.43 Serviço de engenharia, classificado como comum, com características, 
quantidades e qualidades passíveis de serem estabelecidas.” 

 
Art. 4º – O art. 13 do Decreto Municipal nº 261, de 11 de abril de 2007, passa a vigorar  
acrescido do inciso VI, com a seguinte redação: 
 

“Art. 13 ..... 
VI. Cumprimento da Cota de Menor Aprendiz conforme termos legais, a que está 
obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT, e do Decreto nº 9.579, de 22 de 
novembro de 2018.” 
 

Art. 5º – Fica revogado o parágrafo único do art. 13 e o art. 14 do Decreto Municipal nº 261, de 
11 de abril de 2007. 
 
Art. 6º – Este decreto entra em vigor nesta data, sendo dado por publicado com sua fixação no 
quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei. 
 
 Conselheiro Lafaiete, 18 de setembro de 2019. 
 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete-MG CEP:36400-026 

 2 


