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Portaria n. 064/2021-2023 

Nomeia Agente de Contratação e Equipe de Apoio à licitação 
e contratos do CAU/MS e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA DE URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 35, inciso III, da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, e artigo 152, incisos I, II, XLV e LIII, do Regimento Interno do CAU/MS, aprovado 
pela Deliberação Plenária n. 070 DPOMS 0083-7.2018,  

CONSIDERANDO que, em 1º de abril de 2023, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, passará a regular 
todas as licitações e contratos da administração pública direta e indireta, e suas autarquias federais; 

CONSIDERANDO o artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina a designação de 
Agente de Contratação e Equipe de Apoio, para conduzir todos os processos de licitação, incluindo 
contratações diretas e dispensas de licitação; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, que regulamenta o disposto no § 
3º do art. 8º da Lei 14.133/2021, sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da 
equipe de apoio;  

CONSIDERANDO a Portaria nº 020/2021-2023, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre a 
nomeação do pregoeiro; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 027/2021-2023, de 04 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a 
nomeação do Equipe de Apoio ao pregoeiro; 

CONSIDERANDO a Deliberação Plenária nº 013/2018-2020 CAU/MS – DPOMS 075-10/2018, que 
cria, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul, gratificações para 
Pregoeiro e membros de equipe de apoio em licitação, e a necessidade de nomear membros para 
compor a Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

RESOLVE: 

1º Designar o empregado público DIEGO LUIZ ROJAS LÜBE, CPF: 959.853.441-34, RG. 1158777 
SSP/MS, ocupante do emprego efetivo de Advogado, para exercer a função de Agente de Con-
tratação do CAU/MS. 
 
2º Designar a empregada pública CAROLINA RODRIGUES COLEN RIBEIRO, CPF: 083.193.286-40, 
RG.2273534 SSP/ MS, ocupante do emprego efetivo de Profissional de suporte técnico, para exercer 
a função de Agente de Contratação Substituta do CAU/MS. 
 
3º Designar para compor a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação do CAU/MS os empregados 
públicos, ocupantes do emprego efetivo de Profissional de Suporte Técnico: a) Carolina Rodrigues 
Colen Ribeiro; b) Alex Taylor Franco Saldanha. 
 
4º Compete ao Agente de Contratação tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar im-
pulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom an-
damento do certame até a homologação. 
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5º Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições, em 
todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos 
licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios 
de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente in-
struído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação; 
 
6º Os membros ora designados receberão a respectiva gratificação, instituída pelo Plenário do 
CAU/MS. 
  
7º O prazo de mandato dos designados será por prazo indeterminado, conforme disposição do art. 
3º do Decreto nº 11.246/2022, até deliberação em contrário; 
 

8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as portarias nº 20 e 27. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, em Campo 
Grande, MS, na data de 14 fevereiro de 2023. 
 
 
 

 

Arquiteto e Urbanista João Augusto Albuquerque Soares 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL 
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