
CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
Palãcio Ângelo Berchieri 

RESOLUÇÃO Nº 337, DE 17 DE MAIO DE 2016 

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 16 de maio de 
2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da 
Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte, 

RESOLUÇÃO 

Dispõe sobre o PREGÃO, no âmbito da Câmara 
Municipal de Jaboticabal. 

Autoria: Mesa Diretora- Biênio 2015/2016 

Art. 1 º A Câmara Municipal de Jaboticabal realizará, 
facultativamente, licitação na modalidade de "pregão", para a aquisição de bens e 
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, através de 
propostas escritas de preços e lances verbais sucessivos em sessão pública. 

§1º Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente 
definidos no objeto do edital, desempenhem perfeita conformidade com as 
especificações usuais praticadas no mercado, de acordo com o disposto no Anexo 
desta Resolução. 

§2° Excluem-se da modalidade de "pregão", as contratações de 
obras e serviços de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações em geral. 

§3º O "pregão" poderá ser realizado utilizando-se recursos 
próprios de tecnologia da informação, ou em parceria, mediante convênios, com 
instituições federais, estaduais, municipais, financeiras e bolsas de mercadorias ou 
valores, esta última, desde que atenda os requisitos previstos no §3º, do Artigo 2º, 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Art. 2° Compete, privativamente, ao Presidente do Po r 
Legislativo Municipal, nas licitações realizadas na modalidade de "pregão": 

1. nomear através de Portaria o pregoeiro e os membro de 
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sua equipe de apoio; 

li. autorizar a abertura da licitação, com vista ao parecer 
jurídico, parecer administrativo, parecer financeiro e 
despacho da comissão de licitações; 

Ili. decidir sobre todos os recursos interpostos contra o 
processo licitatório; 

IV. adjudicar o objeto da licitação, na hipótese de recursos 
administrativos; 

V. homologar, revogar ou anular o processo licitatório; 

VI. aplicar as sanções por inadimplemento. 

Art. 3º Compete ao Departamento de Administração: 

1. receber a solicitação contendo o objeto, com a respectiva 
justificativa da necessidade de aquisição e/ou contratação, 
emitido pelo departamento responsável; 

li. proceder a instrução do processo licitatório, para aquisição 
e/ou contratação dos respectivos produtos/serviços, com 
os respectivos orçamentos; 

Ili. encaminhar ao Presidente para autorização de abertura do 
processo licitatório; 

IV. se autorizado, encaminhar a comissão de licitações para 
andamento. 

Art. 4° Compete a Comissão de Licitações: 

1. detalhar de forma clara e objetiva, o objeto do certame; 

li. definir as exigências de habilitação, os prazos e condições 
da contratação, as sanções por inadimplemento, os prazos 
de validade das propostas, os critérios de aceitabilidade 
dos preços, o critério de encerramento da etapa de lances 
verbais, e, a redução mínima admissível entre os lances 
sucessivos, as condições de prestação de garantia de 
execução do contrato; 

Rua Barão do Rio Branco, 765 - Fone/Fax: (16) 3209.9477 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal - SP 



CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
Palâcio Ângelo Berchieri 

Ili. solicitar parecer da existência de recursos orçamentários 
que assegure o pagamento das obrigações do objeto 
pretendido, junto ao Departamento Contábil e Financeiro; 

IV. solicitar parecer jurídico que assegure sobre a legalidade 
do procedimento, junto ao Departamento Jurídico; 

V. solicitar junto a empresa de consultoria contratada ou 
Departamento Jurídico, a elaboração da minuta do edital 
para o certame; 

VI. encaminhar o edital para aprovação da presidência; 

VII. dar publicidade do edital, no jornal oficial da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, bem como disponibilizar no site 
oficial o arquivo para download e afixar no átrio, deste 
Poder. 

Art. 5º São atribuições do pregoeiro: 

1. a participação na elaboração do edital; 

li. a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a 
condução do procedimento licitatório; 

Ili. o credenciamento dos interessados, mediante a verificação 
dos documentos que comprovem a existência de poderes 
para a formulação de propostas, lances e demais atos 
inerentes ao certame; 

N. o recebimento da declaração dos licitantes de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem 
como, os envelopes contendo as propostas e os 
documentos de habilitação; 

V. a abertura dos envelopes de propostas, a análise e 
desclassificação daquelas que não atenderem às 
especificações do objeto ou às condições e prazos de 
execução ou fornecimento fixadas no edital; 

VI. a ordenação das propostas classificadas e a seleção do 
licitantes que participarão da fase de lances verbais; 
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VII.a classificação das ofertas, após a fase de lances; 

VIII. a verificação e a decisão motivada a respeito da 
aceitabilidade do menor preço; 

IX. a negociação do preço, visando à sua redução; 

X. a análise dos documentos de habilitação do autor da oferta 
de melhor preço; 

XI. a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, caso não 
haja manifestação de recursos por parte dos licitantes; 

XII.a elaboração da ata da sessão pública; 

XIII. o recebimento dos eventuais recursos, das solicitações 
de esclarecimentos e providências e das impugnações do 
ato convocatório; 

XIV. o encaminhamento do processo instruído ao 
Presidente para o exercício das atribuições definidas Artigo 
2º, desta Resolução. 

Art. 6° São atribuições da equipe de apoio: 

1. recepção do licitante, inclusive com a sinalização do local 
onde será realizada a sessão; 

li. recebimento da declaração dando ciência da habilitação, 
do credenciamento, envelope de proposta e habilitação e 
ainda das amostras quando requeridas em edital; 

Ili. identificação dos representantes dos licitantes, distinguindo 
os que possuem poderes para fazer lances e interposição 
de recurso; 

IV. auxiliar na organização na fase de lances; 
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V. operar software para preenchimento dos valores e lances 
apresentados; 

VI. assessorar o pregoeiro nas sessões do certame, redação 
de atas e demais relatórios, juntada de documentos, bem 
como montagem e numeração de processos; 

VII. outras tarefas determinadas pelo pregoeiro. 

Art. 7º A fase preparatória do "pregão" observará as seguintes 

1. justificativa da contratação e/ou aquisição; 

li. planilha contendo os quantitativos, valores unitário e total, 
conforme orçamentos constantes no processo; 

Ili. a indicação da disponibilidade de recursos orçamentários 
com a indicação das respectivas rubricas, ficha e funcional 
programática, evento e subelemento; 

IV. elaboração das minutas de edital e contrato, contendo: 

a) o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização 
do fornecimento ou a prestação dos serviços; 

b) os critérios de aceitação das propostas, das exigências de 
habilitação e das cláusulas do contrato, inclusive a condição e 
forma de pagamento, as obrigações das partes, as condições de 
fornecimento e prestação de serviços, as sanções administrativas 
aplicáveis por inadimplemento, legislação especifica e demais 
condições essenciais para o fornecimento ou serviço; 

1. aprovação das minutas de edital e contrato pelo 
Departamento Jurídico; 

li. anexar Portaria de nomeação do pregoeiro e equipe de 
apoio; 

Art. 8º A convocação dos interessados em participar do certame 0 
será efetuada mediante publicação de aviso resumido na Imprensa Oficial da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, site oficial e átrio desta Casa Legislativa. 

§ 1 º No caso de certame, cujo valor estimado da contratação foi 
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igual ou superior ao limite fixado na letra "c", do inciso li, do Artigo 23, da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, a 
publicidade a que alude este Artigo, serã feita, obrigatoriamente, em jornal de 
grande circulação, assim considerado aquele de tiragem diária em tomo de 20.000 
(vinte mil) exemplares. 

§2º Do aviso de que trata este artigo, constarão o objeto da 
licitação, o local da sessão inaugural, dias e horários para a obtenção da íntegra 
do edital, o pregoeiro e a sua respectiva equipe de apoio. 

regras: 
Art. 9º- A sessão pública do "pregão" observara as seguintes 

1. a partir do dia e horário previsto no edital, os interessados 
ou os seus representantes deverão identificar-se e, se for 
o caso, credenciar-se, mediante comprovação da 
existência de necessários poderes para a formulação de 
propostas e outros atos inerentes ao certame; 

li. como requisito para a participação no "pregão", os 
licitantes oferecerão específica declaração de pleno 
conhecimento e atendimento das exigências de 
habilitação, e, na sequência, entregarão os seus envelopes 
devidamente lacrados; 

Ili. depois de divulgadas as propostas de preços recebidas e 
em perfeita consonância com as especificações e 
condições de prestação detalhadas no edital, o pregoeiro 
classificara o autor da proposta de menor preço, bem 
como, as que tenham apresentado preços sucessivos e 
superiores até 10% (dez por cento), em relação àquela; 

IV. quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) 
propostas escritas de preços nas condições definidas no 
inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 

V. aberta a etapa competitiva, os licitantes escolhidos serão 
convidados pelo pregoeiro, de forma sequencial , a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor; 

VI. a desistência em apresentar lance verba 1, quando 
convocado, importara na sumária exclusão do licitante da 
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fase de lance e na manutenção do último preço 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas; 

VII. caso não se realizem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação; 

VIII. declarada encerrada a fase competitiva de lances e 
ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito; 

IX. acolhida a proposta de menor preço, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para verificação do 
atendimento das exigências do edital, e que, se 
confirmado, será imediatamente declarado vencedor; 

X. se a oferta não for aceitável ou, se o licitante desatender 
as regras de habilitação, o pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo a 
sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda o edital; 

XI. nas situações previstas nos incisos VII, VIII e X, o 
pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente, 
objetivando a obtenção de preço melhor; 

XII. eventual intenção de recurso deverá ser manifestada ao 
final da sessão pública do pregão, devendo, contudo, o 
recorrente, apresentar por escrito no prazo de 3 (três) dias 
corridos, as razões de seu inconformismo expostos na ata 
da reunião; 

XIII.na hipótese do inciso anterior, os demais licitantes terão o 
mesmo prazo de 3 (três) dias, contado do término daquele 
assegurado ao recorrente, para, em querendo, apresentar 
contrarrazões; 

XIV. o recurso tem efeito suspensivo e seu acolhimento 
importará na invalidação apenas dos atos incapazes de 
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aproveitamento; 

XV. resolvido o recurso e constatada a regularidade dos 
procedimentos, a autoridade competente homologará o ato 
adjudicatório para determinar a contratação no prazo 
fixado no edital; 

XVI. como condição para celebrar o contrato, o licitante 
vencedor deverá manter as mesmas condições de 
habilitação apresentada no julgamento correspondente; 

XVII. quando o proponente vencedor não atender ao 
previsto no inciso anterior, ou, recusar-se a assinar 
o ajuste, injustificadamente, outro será convocado 
respeitada a ordem classificatória, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 

Art. 10 Qualquer pessoa poderá reclamar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do "pregão", desde que o faça até 48 
(quarenta e oito) horas antes da data prevista para a entrega das propostas. 

§ 1 º Caberá ao Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

§2º No caso de provimento das razões apresentadas, será 
designada nova data para a realização do "pregão". 

Art. 11 O licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Câmara Municipal de Jaboticabal, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Art. 12 Como prova de habilitação no "pregão", será exigida dos 
licitantes, exclusivamente, a documentação relativa à: 

1. habilitação jurídica; 

li. qualificação técnica; 

Ili. qualificação econômico-financeira; e 
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IV. regularidade fiscal. 

Parágrafo Único - Dependendo de cada caso e em face do vulto 
ou das peculiaridades do objeto do "pregão", poderão ser dispensados dos 
requisitos para habilitação dos licitantes, os documentos relacionados com os 
incisos li e Ili, deste Artigo. 

Art. 13 Os atos essenciais do "pregão" serão documentados e 
apensados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, 
além daqueles indicados nos anteriormente: 

1. os originais das propostas escritas e dos documentos de 
habilitação do licitante vencedor; 

li. a ata da sessão do "pregão"; 

Ili. os comprovantes da publicidade do aviso de abertura do 
"pregão", do resultado final da licitação e do extrato do 
instrumento ou do termo contratual. 

Art. 14 Naquilo que for compatível com a Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2.002, subsidiariamente, aplicar-se-ão as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações. 

Art. 15 Os casos omissos nesta Resolução, serão resolvidos pelo 
Presidente deste Poder Legislativo, a quem compete, ainda, as orientações 
complementares sobre a matéria. 

lução entra em vigor na data de sua publicação. 

(Processo nº 664/2016) 
(Projeto de Resolução nº 13/2016) 
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