
 

  
Praça 11 de Novembro, 88, Centro - Condado / PE | CEP 55940-000 | CNPJ 10.150.068/0001-00 

Fone: (81) 3642 1031    gabinete.pmc.pe@gmail.com    comunicacao@condado.pe.gov.br     www.condado.pe.gov.br 

 

Decreto Nº 013/2022. 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS 

VALORES ESTABELECIDOS NA LEI 14.133, DE 

1º DE ABRIL DE 2021 – DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.” 

 

   

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDADO/PE, no uso das atribuições 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o disposto no 

art. 182 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.  

 

 CONSIDERANDO o art. 182 da Lei nº 14.133/2021, que dispõe que “o 

Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice 

que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão 

divulgados no PNCP”  

 

 CONSIDERANDO a edição, pelo Governo Federal, do Decreto Nº 

10.922, de 30 de dezembro de 2021 que dispõe sobre a atualização dos 

valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - de Licitações e 

Contratos Administrativos. 

  

 

 DECRETA:    

 

Art. 1º - Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei 14.133, de 1º 

de abril de 2021, na forma do Anexo. 

 

Art. 2º - A atualização dos valores de que trata o art. 1º está em 

conformidade com o Decreto Federal nº 10.922, de 30 de dezembro de 2021 

e será divulgado no Diário Oficial dos Municípios. 

 

 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 04 de março de 2022. 

 

 

 

ANTONIO CASSIANO DA SILVA 

Prefeito 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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ANEXO 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE 

ABRIL DE 2021 

  

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO 

inciso XXII do caput do 

art. 6º 

R$ 216.081.640,00 (duzentos e dezesseis 

milhões oitenta e um mil seiscentos e 

quarenta reais) 

§ 2º do art. 37 

R$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil 

cento e vinte dois reais e quarenta e seis 

centavos) 

inciso III do caput do 

art. 70 

R$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil 

cento e vinte dois reais e quarenta e seis 

centavos) 

inciso I do caput do 

art. 75 

R$ 108.040,82 (cento e oito mil quarenta reais 

e oitenta e dois centavos) 

inciso II do caput do 

art. 75 

R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte 

reais e quarenta e um centavos) 

alínea "c" do inciso IV 

do caput do art. 75 

R$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil 

cento e vinte dois reais e quarenta e seis 

centavos) 

§ 7º do art. 75 
R$ 8.643,27 (oito mil seiscentos e quarenta e 

três reais e vinte e sete centavos) 

§ 2º do art. 95 
R$ 10.804,08 (dez mil oitocentos e quatro reais 

e oito centavos) 
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