
PREFEITURA DE CARUARU
GABINETE DA PREFEITA

-DECRETO N.o 004/2017

DISPOE SOBRE A CRIA<;AO E NORMATIZA<;AO DA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<;OES NO
MUNICiPIO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuicoes, e

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e padronizar os procedimentos
administrativos com vistas a aquisicao de materiais de consumo, perrnanentes, equipamentos e
contratacao de services;

CONSIDERANDO a convefiiencia de consolidar as necessidades das diversas areas da
adrninistracao com 0 objetivo de conseguir demandas significativas, que levem a reducao de
custos dec.orrentes de ganho de escala nas contratacoes;

CONSIDERANDO 0 interesse da atual Adrninistracao em reduzir os custos administrativos e
aperfeicoar os mecanismos de controle,

DECRETA:

Art.I" Fica criada a Comissao Permanente de Licitacao - CPL, composta pOl' 6 'Cseis)

membros titulares, inclusive 0 seu Presidente, e 01 CUM) suplente, todos indicados pela

Secretaria de Adrninistracao e nomeados, atraves de Portaria, pela Prefeita do Municipio de

Caruaru, Estado de Pern'ambuco.

Art, 2° Ficam centralizados na Secretaria Municipal de Administracao todos os

processos licitat6rios da Adrninistracao Direta e da Administracao Indireta do Muni~fpio de

Caruaru, com excecao da Secretaria de Saude,

Art.3° Fica mantida a Comissao de Licitacao na Secretaria Municipal da Saude, que tern

por finalida~e proceder as licitacoes, no respectivo Orgao, para a aquisicao de materiais e

equipamentos de natureza especifica, destinados ao atendimento de seus concernentes Sistemas.
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Art. 4° Compete a Comissao Permanente de Licitacao:

I - promover os meios para a formulacao e divulgacao de instrumentos convocatorios;

II - conduzir sessoes publicas referentes a cada licitacao;

III - julgar as Iicitacoes, emitindo os respectivos pareceres;

IV - julgar e instruir impugna90es e recursos, emitindo parecer conclusivo;

V, - encaminhar os processos instruidos it autoridade competente.

Paragrafo unico. Para cumprimento do disposto nos incisos IV e V deste artigo, podera

o Presidente da Comissao solicitar pronunciamento de orgaos tecnicos especializados.

Art. 5° Compete ao Presidente:

1- representar oficialmente a Comissao perante os Orgaos da Adrninistracao Municipal,

fornecedores e entidades representativas, prestando as inforrnacoes que se fizerem necessarias;

II - encaminhar as minutas de editais e contratos, para exame e aprovacao da

Representacao da Procuradoria Geral do Municipio;

III - aprovar a programacao das licitacoes e as pautas das reunioes;

IV - controlar a frequencia dos membros da Comissao;

V - convocar e presidir as reunioes, abrir e encerrar as sessoes e rubricar as atas;

V] - coordenar os trabalhos, promovendo o~ meios necessarios para 0 funcionamento da

Comissao e 0 exato cumprimento das Leis, Decretos, Regulamentos e Instrucoes relativos aos

procedimentos licitatorios;

VII - prom over diligencias, determ!nadas a escJarecer ou complementar a instrucao dos

processos licitatorios; . ,

VITI - apresentar ao titular do· respectivo Orgao ou Entidade, relatorio anual dos

trabalhos realizados pela Comissao.

Art. 6° Compete aos membros da Comissao:

I - elaborar e submeter it apreciacao do Presidente, minutas de Editais, Convites e

Contratos;
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II - preparar e submeter a apreciacao do Presidente a programacao das licitacoes,

atribuindo urn numero sequencial acrescido da dezena do ana em curso para cada modalidade;

III - preparar as pautas das reunioes e elaborar os mapas comparativos das propostas

referentes as licitacoes;

N - julgar habilitacao e propostas referentes as licitacoes em pauta, com base na

legislacao vigente;

V - analisar e instruir irnpugnacoes e recursos interpostos pelos Iicitantes;

VI - elaborar os pareceres das licitacoes julgadas pela Comissao;

VII - proferir voto por escrito e fundarnentado, quando divergente da maiona dos

membros da Comissao;

VIII - prestar assessoria ao Presidente da Comissao relativa as materias submetidas a

seu exame, dados de jurisprudencia, levantamentos estatisticos e outros elementos informativos

necessaries a elaboracao de Editais, exame e julgamento de processos;

IX - executar os trabalhos de apoio para os Pregoes eletronicos ou presenciais;

X - exercer ?s atividades de pregoeiro quando designado pela Presidencia da Comissao.

XI - receber, re~istrar e controlar a movimentacao de proces~os submetidos a Comissao;

XII - secretariar os trabalhos da Comissao e lavrar atas das reunioes;

XIII- prestar informacao de carater publico quando autorizado pelo Presidente da

Comissao;

XIV - providenciar as publicacoes de atos inerentes aos procedimentos licitat6rios;

XV - manter arquivo atualizado de todas as atas, documentos e papeis da Comissao;

XVI - organizar e manter atualizada toda a legislacao relativa as licitacoes e contratos

administrativos, ou de outras materias, que interesseni aos trabalhos da.Comissao.

Art. 7° Sao atribuicoes do-Pregoeiro Oficial:

I - aprovar e/ou retificar 0 edital de licitacao, apos 0 parecer especializado do

representante da Procuradoria do Municipio, subrnetendo-o a nova analise jurfdica toda vez que

houver alteracao substancial nosseus termos;

Il-promover a publicidade da licitacao, nos term os da legislacao;

III - receber, examinar e decidir, dentro de sua competencia, sobre esclarecimentos e

impugnacoes, com 0 apoio do representante da Procuradoria do Municipio, quando necessario;

IV - estabelecer e coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

Praca Senador Tectonic Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901



PREFEITURA DE CARUARU
GABINETE DA PREFEITA

v - realizar a abertura, 0 exarne e a classificacao das propostas de precos;

VI ~ promover analises e diligencias referentes ao cumprimento do objeto licitado,

sendo-Ihe facultado solicitar a autoridade que determinou a abertura do certame, 0 apoio

especializado para auxiliar sua decisao;

VII - conduzir os procedimentos de disputa de lances e de julgamento da proposta ou do

lance de menor valor apresentado;

VIII - analisar a documentacao, para fins de habilitacao ou inabilitacao dos licitantes;

IX - responder aos questionamentos relativos aos seus atos e ao procedimento licitat6rio

e adotar as providencias necessarias;

X - adjudicar 0 objeto do certame ao vencedor, desde que nao haja manifestacao de

interposicao de recursos;

Xl - propor penalizacao do licitante, durante a sessao publica de licitacao, caso ocorra .

descumprimento de legislacao ou ate grave;

XII - determinar a elaboracao da ata da sessao de licitacao e assinar em conjunto com a

equipe de apoio, tecnicos especializados convocados e participantes;

XIII - fazer 0 julzo de admissibilidade dos recursos manifestados durante a sessao

publica de licitacao;

XIV - encaminhar a autoridade que detenninou a abertura do certame, par~ subsidiar

sua decisao final, as razoes de recursos interpostos no prazo legal, as contrarrazoes de recursos
,

de qualquer interessado e 0 relat6rio da comissao de licitacao;

Art. 8° Sao atribuicoes da Equipe de Apoio:

1- cumprir as determinacoes do pregoeiro;

II - instruir 0 processo licitatorio com os documentos e anexos necessaries;

III - operacionalizar 0 sistema da modalidade Pregao;

IV - responsabilizar-se pelos materiais de expedientes utilizados para a realizacao do

pregao;

-v - lavrar a ata da sessao e colher as assinaturas dos licitantes presentes;

VI - responsabilizar-se, ap6s a sessao publica, pela juntada dos documentos, confeccao

de documentos para instrucao, se necessario e pela nurneracao e rubricas das paginas do

processo; t
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vn - levar ao conhecimento do pregoeiro qualquer ato ou informacao que possa alterar

,os procedimentos do certame.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Caruaru, 25 de janeiro de 2017:

••
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