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CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO E REMESSA 

Processo Legislativo n°: 0007112023 

Projeto de Resolução: 004/2023 

Autor: Mesa Diretora 

Certifico que os presentes autos foram autuados e 
digitalizados nesta data, com 03 folhas. Ato seguinte, REMETO-OS 
a DIRETORIA LEGISLATIVA para as devidas providências. 

Rio Verde, 28 de março de 2023. 

ENCARREGADO (A) DO SETOR DE AUTUAÇÃO 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO  N OR , DE 28 DE MARÇO DE 2023. 
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8.666/1993, n° 10.520/2002, e os arts. 19 a 47-A da Lei n° 
12.462/2011. 

O PRESíDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL L* HIO VERDE, Estado de Goiás. 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

Art. 12  Esta Resolução fixa o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei 2 

14.133, de 19 de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 22 Os processos licitatórios e contratações autuados e que forem instruídos até 

3 1 de rnarço .J. 	 - 	 ,. 	 .. ,4 	 J 	 ( f., 	,J. 	11 u 	com a opção expressa fluS iuiivauuuiw u Lts II— o.uuu, uC 	de jutisu 

de 1993, n2 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos artigos 12 a 47-A da Lei n2 12.462, de 4 de 

agosto de 2011, inclusive os derivados do sistema de registro de preços, serão por elas regidas, 
desde que as respectivas publicações ocorram até 31 de dezembro de 2023. 

§ 1 A opção por Ucitar com fundamento na legislação a que se refere o caput 
deverá constar expressamente na fase preparatória da contratação e ser autorizada pela 

autoridade competente até o dia 31 de março de 2023. 

§ 29 Os contratos ou instrumentos equivalentes e as atas de registro de preços 

firmados em decorrência da aplicação do disposto no caput persistirão regidos pela norma que 

fundamentou a respectiva contratação, ao longo de suas vigências. 

§ 32 Se houver necessidade de republicação do edital que observou o disposto no 

caput deste artigo, será considerada a data de sua primeira publicação para fins de atendimento 

do disposto nesta Resolução. 

§ 42 Nas hipóteses em que o mesmo processo administrativo seja utilizado para 
reaproveitar os itens ou os lotes decorrentes de licitação fracassada ou deserta, considerarse-á a 
data da primeira publicação do edital para fins do atendimento do disposto nesta Resolução. 

Art. 29 O disposto no art. 12 se aplica às publicações de avisos ou atos de 
autorização e/ou ratificação de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Art. 39  Os credenciamentos realizados, nos termos do disposto no caput do art. 25 
da Lei n2 8.666, de 1993, deverão ser extintos até 31 de dezembro de 2023. 
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ii. 

Parágrafo único. A vigência dos contratos decorrentes dos procedimentos de 
credenciamento de que trata o caput observará o disposto no art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data de sua rubHcaço, revogadas as 
disposições anteriores. 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 28 dias do mês de março de 
2023. 

Idelson Mendes 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde 

ArmaIIdG Fonseca 	 Fejando Agua 
	

Lindowar ?~ÇeViES  

Vice-Presidente 	 10 Secretário 
	 20 Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

A Mesa Diretora desta Casa Legislativa, vem apresentar para deliberação plenária o 

presente Projeto de Resolução que "dispõe sobre Transição entre a Lei n° 14.133/2021-, e as Leis n° 

8.666/1993, n 10.520/2002, e os arts. 1a47-A da Lei n° 12.462/2011' 

Como é cediço, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n2 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e os arts. 12 a 47-A da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, serão revogadas no próximo 

dia 12 de abril de 2023, conforme previsão no artigo 193, II da Lei n2  14.133/2021, denominada 

"Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos". 

Desse modo, insta estabelecer o regramento de transição entre as referidas legislações 

que tratam dos procedimentos a despeito de licitações e contratos administrativos. 

Assim é que a Mesa Diretiva desta conspícua Casa de Leis apresenta o presente Projeto 

de Resolução trazendo regras claras de proceder durante a transição e vigência plena da Nova Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos. 

Desta forma, esperamos contar com a compreensão dos nobres pares e, por 

conseguinte, solicitamos o apoio na aprovação deste projeto de Resolução. 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 28 dias do mês de março de 2023. 

Idelson Mendes 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde 

Armando Foiec 	 Feuiaudo Aguiar 	 Lindõiiiar Neves 

Vice-Presidente 	 1° Secretário 	 2° Secretário 


