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RESOLUÇÃO N° 03/2022, DE 14 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a criação da Comissão 
Permanente de Contratação e Equipe de 
Apoio no âmbito da Câmara Municipal de 
Roseira, institui gratificação e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA faz saber que o plenário 
aprovou e a Mesa Diretora promulga a presente Resolução:

Art. 1o. Fica criada a Comissão Permanente de Contratação da Câmara 
Municipal de Roseira com a função de receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos às licitações, em qualquer modalidade, 
assim como ao cadastramento de licitantes.

Parágrafo único. Os servidores integrantes da Comissão Permanente de 
Contratação deverão passar por curso de atualização periódico, a fim de 
consagrar o princípio da eficiência.

Art. 2o. A Comissão Permanente de Contratação será composta por 03 (três) 
servidores efetivos e qualificados, pertencentes aos quadros permanentes da 
Câmara Municipal, que serão designados por meio de Portaria específica e 
contarão com o auxílio da Equipe de Apoio Técnico composta pelo servidor 
responsável pelo controle interno da Câmara Municipal, nos termos do Art. 7o, 
§3° da Lei Federal n° 14.133/2021.

§1° Os membros da Comissão Permanente de Licitação e da Equipe de Apoio 
responderão solidariamente por todos os atos praticados, ressalvado o membro 
que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§2° A Comissão Permanente de Contratação contará com o apoio do órgão de 
assessoramento jurídico da Câmara Municipal de Roseira para o desempenho 
das funções essenciais à execução do disposto nesta Resolução.

§3° Ao órgão de assessoramento jurídico é defeso praticar qualquer ato cuja a 
atribuição seja de competência dos membros da Comissão de Licitação ou da 
Equipe de Apoio.

§4° O órgão de assessoramento jurídico se manifestará por meio de parecer 
técnico não vinculativo e de natureza opinativa, exclusivamente sobre o objeto 
das matérias encaminhadas pela Comissão Permanente de Contratação,
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observando-se o disposto no Artigo 3o, Parágrafo único do Ato da Mesa n° 08 de 
09 de dezembro de 2019.

§5° O prazo para emissão de parecer jurídico observará o disposto no Art. 7o do 
Ato da Mesa n° 08 de 09 de dezembro de 2019 c.c Ato da Mesa n° 03 de 21 de 
fevereiro de 2021.

§6° Aplica-se ao responsável pelo Controle Interno integrante da Equipe de 
Apoio o disposto no Artigo 7o da Lei Municipal n° 1.484 de 08 de abril de 2015.

Art. 3o Na composição da comissão observar-se-á a seguinte atribuição 
exclusiva de cada membro, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Resolução:
I - 01 (um) Presidente;
II - 01 (um) Secretário;
III - 01 (um) Membro.

§1° Compete ao Presidente:
I - Conduzir os trabalhos da Comissão;
II - Designar a data de reunião da Comissão;
III - Revisar o ato praticado pelos demais membros;
IV - Redigir os relatórios;
V - Requisitar a emissão de parecer técnico à Equipe de Apoio;

§2° Compete ao Secretário:
I - Auxiliar o Presidente em todos os atos;
II - Receber o protocolo das propostas;
III - Verificar a documentação apresentada pelos interessados;
IV - Expedir as notificações e providenciar as publicações;
V - Redigir as atas das reuniões.

§3° Compete ao Membro:
I - Redigir o edital;
II - Analisar as propostas e documentações recebidas;
III - Revisar os atos dos demais integrantes da comissão;
IV - Praticar os demais atos necessários para o regular andamento do certame 
público;
V - Minutar todos os documentos, termos, despachos e decisões a serem 
utilizados durante o procedimento, com o auxílio da Equipe de Apoio.

Art. 4o. Compete à Equipe de Apoio fornecer subsídios técnicos necessários para 
a regular tramitação dos procedimentos de licitação na Câmara Municipal de 
Roseira, assim como auxiliar os membros da Comissão de Licitação na
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execução das atribuições previstas no Art. 3o desta Resolução, especialmente 
quanto ao controle de legalidade dos atos.

§1° O servidor responsável pela Equipe de Apoio se manifestará por meio de 
parecer técnico, competindo aos membros da Comissão Permanente de 
Contratação avaliar o mérito em cada procedimento, observando-se o disposto 
no Art. 28 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942.

§2° O parecer técnico emitido pela Equipe de Apoio deverá concluir pela 
legalidade ou não do ato praticado nos procedimentos a ela submetidos pela 
Comissão Permanente de Contratação para fins de cumprimento do disposto no 
Art. 3o, inciso II, Lei Municipal n° 1.484 de 08 de abril de 2015.

Art. 5o. A investidura dos membros da Comissão Permanente de Contratação 
não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus 
membros para a mesma comissão no período subsequente, salvo 
impossibilidade de ordem técnica ou administrativa devidamente justificada, 
hipótese em que será permitida a recondução.

Parágrafo único. O prazo de investidura dos membros será previsto na 
respectiva portaria de nomeação, podendo ser realizadas nomeações para 
procedimentos específicos e por prazo determinado, a critério da Presidência da 
Câmara Municipal.

Art. 6o. Será competência da Comissão Permanente de Contratação a realização 
das modalidades de licitação elencadas no Artigo 28 da Lei Federal n° 14.133 
de 1o de abril de 2021, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 7o. Será aplicado, no âmbito da Câmara Municipal de Roseira, o regramento 
previsto na Lei Federal n° 8.666/1993, enquanto perdurar sua vigência e na Lei 
Federal n° 14.133/2021, assim como as demais normas licitatórias de caráter 
especial, aos procedimentos submetidos à Comissão Permanente de 
Contratação.

Art. 8o. Fica dispensada a atuação da Comissão Permanente de Contratação 
nos procedimentos administrativos de dispensa de licitação, devidamente 
justificado pela autoridade competente.

Parágrafo único. Competirá ao Procurador Jurídico da Câmara Municipal, 
exclusivamente, editar normas técnicas, por meio de ato, definindo as hipóteses
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em que serão dispensáveis a análise jurídica do órgão, nos termos do Art. 53, 
§5° da Lei Federal n° 14.133 de 1o de abril de 2021.

Art. 9o. Fica instituída gratificação por exercício da função de membro da 
Comissão Permanente de Contratação.

§1° A gratificação será concedida ao servidor que, sem prejuízo do exercício das 
funções do seu cargo de origem, exercer a função de membros da Comissão 
Permanente de Contratação, conforme atribuições previstas nas Leis Federais 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal n° 14.133 de 1o de abril de 
2021.

§2° Os membros da equipe de apoio não farão jus a qualquer gratificação, uma 
vez que as atribuições aqui elencadas já fazem parte do rol previsto no Art. 3o 
da Lei Municipal n° 1.484 de 08 de abril de 2015, cuja respectiva gratificação já 
é prevista, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito em razão de bis in idem.

Art. 10. A gratificação será creditada junto com os vencimentos mensais do 
servidor, em sua folha de pagamento, sendo-lhe devido a gratificação de forma 
proporcional a partir da edição da portaria de nomeação.

Art. 1 1 . 0  valor da gratificação mensal a ser concedida ao servidor designado 
para cumprir mandato de membro titular da Comissão Permanente de 
Contratação será de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta 
centavos), a serem pagos somente no período em que houver licitação em curso, 
contados desde a data de abertura até a homologação do processo.

§1° Àqueles que forem nomeados em substituição a algum dos membros, para 
participarem da Comissão temporariamente será assegurado o pagamento 
desta Gratificação de forma proporcional ao seu período de atuação

§2° Os valores previstos neste artigo serão reajustados pelo mesmo percentual 
definido quando da Revisão Geral Anual da Remuneração para os cargos do 
quadro de servidores do Município.

Art. 12. Os membros da Comissão Permanente de Contratação da Câmara 
Municipal, cumulativamente, e sem prejuízo da percepção da gratificação a que 
se refere esta Resolução, poderão ser designados a desempenhar outras 
atividades de interesse público ou integrar outras comissões junto à Câmara 
Municipal por meio de ato fundamentado da autoridade competente indicando 
sua necessidade.

Parágrafo único. Fica dispensada, excepcionalmente, a aplicação do Artigo 7o, 
§§ 1o e 2o da Lei Federal n° 14.133 de 1o de abril de 2021 no âmbito da Câmara
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Municipal de Roseira, até que sobrevenha a majoração do número de servidores 
de seu quadro efetivo, a fim de não causar prejuízo às finanças do órgão e 
proporcionar o atendimento aos limites de gasto com pessoal definidos na 
Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 13. O descumprimento ou a recursa em cumprir quaisquer obrigações ou 
atribuições previstas nesta Resolução configura falta grave do servidor infrator, 
devendo o fato ser imediatamente comunicado à Procuradoria Jurídica do Poder 
Legislativo para realização de apuração prévia, de ofício ou mediante 
provocação.

Parágrafo único. Concluída a averiguação prévia, os autos contendo os 
elementos de informação serão remetidos à Presidência da Câmara Municipal 
para a tomada das providências legais que entender serem necessárias.

Art. 14. As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2022.

Vereador Isaías Eleutério da Silva
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