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RESOLUÇÃO PJPL N° 01/2023, DE 03 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a dispensa de emissão de parecer 
jurídico nos procedimentos de dispensa de 
licitação a que se refere o Art. 53, §5° da Lei 
Federal n° 14.133 de Io de abril de 2021.

O PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA, no uso de suas 
atribuições leais conferidas pelo Art. 53, §5° da Lei Federal n° 14.133 de Io de abril de 2021, 
Resolução n° 07/2022 de 12 de dezembro de 2022, Ato n° 08/2019 de 09 de dezembro de 
2019, Ato da Mesa n° 03 de 21 de fevereiro de 2021, edita a presente norma vinculante para 
fins de padronização dos procedimentos de licitação.

Art. I o Fica dispensada a emissão de parecer técnico obrigatório pela Procuradoria Jurídica 
do Poder Legislativo a que se refere o Ato n° 08/2019 de 09 de dezembro de 2019 na hipótese 
prevista no Art. 95, §2°, da Lei Federal n° 14.133, de Io de abril de 2021, assim como nos 
procedimentos de inexigibilidade e de dispensa de licitação cujos valores sejam inferiores a 
RS 10.000,00 (dez mil reais), conforme Resolução n° 07/2022 de 12 de dezembro de 2022.

Art. 2o Em caso de suspeita de fraude ou irregularidades, apontadas pelo Controle Interno ou 
decorrentes de denúncia, referente aos procedimentos de dispensa a que se refere o artigo 
antecedente, poderá a Procuradoria Jurídica ser instada a se manifestar por meio de parecer.

Art. 3o Ficará à cargo do servidor responsável pelo Departamento de Compras e da Comissão 
de Contratação a certificação nos autos sobre a dispensa de emissão de parecer jurídico, 
fazendo-se menção à presente Resolução.

Art. 4o Deverá a Comissão de Contratação e o Departamento de Compras observar os 
procedimentos previstos na Resolução n° 07/2022 de 12 de dezembro de 2022, sob pena de 
responsabilidade, devendo eventuais irregularidades serem comunicadas imediatamente.

Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Procuradoria Jurídica, 03 de janeiro de 2023.
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