MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

BOLETIM DE SERVIÇO
Ano XLI

Brasília, 01 de julho de 2016.

N.º 121.

CONSULTORIA JURÍDICA
REVOGADO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4/2016
CJGAB/CONJUR

Brasília, 30 junho de 2016
O CONSULTOR JURÍDICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA,
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11 da Lei Complementar na 73, de 10 de fevereiro de
1993, o art. 6º do Decreto na 6.061, de 15 de março de 2007, e o art. 21, incisos V e VI, do Anexo
da Portaria nº 1.148, de 11 de junho de 2008, do Ministério da Justiça;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar à Advogada da União SANDRO FERREIRA DE MIRANDA e,
nos seus impedimentos legais ao Advogado da União SÉRGIO ERNESTO KOPP, no que se refere
aos processos do Departamento da Polícia Federal - DPF, a competência de produzir manifestações
jurídicas, bem como exarar despachos aprovando-as ou rejeitando-as, em processos concernentes a:
I - compras e serviços, nos casos de convite, tomada de preço, concorrência,
pregão, licitação para registro de preço, adesão a registro de preço, dispensa e inexigibilidade de
licitação, convênios, termos de cooperação, termo de parceria e outros instrumentos congêneres.
II - termos aditivos firmados em contratos, convênios, termos de cooperação,
termos de parceria e outros instrumentos congêneres e
III - solicitar diligências necessárias à instrução dos processos e expedientes em
assuntos pertinentes à competência que lhe foi delegada no inciso I deste artigo.
§ 1° Os processos cujos instrumentos a serem firmados ultrapassem o valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) deverão ser submetidos à aprovação do Consultor Jurídico.
§ 2° Os atos de que trata o caput deverão ser realizados por meio do SEI e
SAPIENS.
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Art. 2° Os Advogados da União de que trata o art. 1° deverão:
I - prestar contas ao Consultor Jurídico dos atos praticados por delegação, sempre
que solicitado.
II - informar imediatamente ao Consultor Jurídico os casos relevantes ou
excepcionais.
III - manter cópias digitalizadas dos atos praticados por delegação.
Art. 3° Fica ressalvada ao Consultor Jurídico a prerrogativa de exercer diretamente
as atribuições delegadas.
Art. 4° Esta Ordem de Serviço entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
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