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INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMÁTICA 
SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 02 

 
“Dispõe sobre procedimentos internos do Setor de Licitações 
(CPL e Pregão) para realização de licitações nas modalidades 
convite, tomada de preços, concorrência pública e pregão. ”  

 
VERSÃO: 1 
APROVAÇÃO: 16/11/2015 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e os procedimentos 
internos do Setor de Licitações, quando da realização de licitações nas modalidades convite, tomada 
de preços, concorrência pública e pregão. 

 
CAPÍTULO II  

DA ABRANGÊNCIA 
Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder 
Executivo da Administração Pública Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 
SCL: Sistema de Compras, Licitações e Contratos. 
Sistema Administrativo: Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de 
apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do 
respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado.  
Instrução Normativa: Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 
padronização na execução de atividade e rotinas de trabalho, com ênfase nos procedimentos de 
controle. 
Unidade Responsável: É a unidade responsável pela Instrução Normativa que atua como órgão 
central do respectivo sistema administrativo a que se referem as rotinas de trabalho objeto do 
documento. 
Unidade Executora: São todas as demais divisões e respectivas secretarias da estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Piúma que se submeterão a esta instrução normativa. 
CPL: Comissão Permanente de Licitação 
Comissão Permanente de Licitação: Comissão formada por integrantes da Administração que 
conduzirão os procedimentos licitatórios realizados no município nas modalidades previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93. A Comissão é composta pelo Presidente e membros da Comissão. 
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Comissão de Pregão: Comissão formada por integrantes da Administração que conduzirão os 
procedimentos licitatórios realizados no município na modalidade “Pregão”. A Comissão é composta 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
Pregoeiro: Servidor designado pela Administração para conduzir os procedimentos licitatórios na 
modalidade “Pregão”. 
Equipe de Apoio: Servidores que irão auxiliar o Pregoeiro durante o processamento da licitação. 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

 
Art. 4º. A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na: 

I. Constituição Federal; 
II. Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações; 

III. Lei 10.520/2002- Institui a modalidade de Licitação denominada Pregão; 
IV. Lei Federal nº 12.232/2010; 
V. Lei Federal nº 4.320/1964; 

VI. Lei Federal Complementar 123/2006; 
VII. Lei Federal Complementar 147/2004; 

VIII. Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 227/2011. 
IX. Lei Orgânica do Município; 
X. Decreto Municipal nº 855/2014, que regulamenta o Pregão no município de Piúma; 

XI. Decreto Municipal nº 896/2014, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no 
município de Piúma; 

XII. IN-CGM nº 24/2014; 
XIII. Demais legislações e normas aplicáveis ao assunto. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES (CPL E PREGÃO) 
 
Art. 5º Compete ao Setor de Licitações (CPL e Pregão): 

I. Autuar os procedimentos licitatórios realizados nas modalidades convite, tomada de preços, 
concorrência pública e pregão;  

II. Preparar minutas de editais e contratos; 
III. Definir dia e horário das sessões de julgamentos das licitações; 
IV. Promover a publicação das licitações, e demais atos correlatos, na impressa oficial; 
V. Fornecer o edital e seus anexos aos fornecedores interessados; 

VI. Conduzir a sessão de julgamento das licitações; 
VII. Promover adjudicação do objeto ao licitante vencedor, quando for o caso.  

VIII.  Declarar deserta a licitação, quando não comparecerem interessados.  
IX. Declarar fracassada a licitação, quando não houver licitante habilitado.  
X. Lavrar ata da sessão de julgamento; 

XI. Enviar o processo ao Chefe do Poder Executivo Municipal para homologação do certame.  
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XII. Proposição de instauração de processo com vista à apuração de infrações cometidas no curso 
da licitação, para promoção da responsabilidade administrativa e aplicação da sanção cabível, 
sem prejuízo de sua iniciativa de apuração.  

XIII. Realizar diligências externas sempre que necessárias; 
XIV. Avaliar previamente os recursos e impugnações interpostas; 
XV. Realizar o lançamento, no Portal da Transparência, das licitações; 

XVI. Realizar o lançamento das licitações no GEOOBRAS ES, quando for o caso; 
XVII. Providenciar outras medidas correlatas ao Setor de Licitações. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 

 
Art. 6º Ao chegar o processo administrativo no Setor de Licitações para realização de licitações nas 
modalidades convite, tomada de preços, concorrência pública e pregão este tomará as seguintes 
medidas, antes da elaboração da minuta de edital: 

I. Verificar se o processo administrativo foi enviado no sistema eletrônico de protocolo, 
conforme IN-CGM nº 04/2013, e recebê-lo eletronicamente no sistema; 

II. Verificar se há despacho encaminhamento do processo administrativo para o Setor de 
Licitações, inclusive verificando se há autorização do Prefeito para deflagrar a licitação e 
indicação da dotação orçamentária, antes da distribuição dos autos entre os responsáveis 
pelo Pregão e CPL; 

III. Alocar o processo administrativo, conforme classificação interna do Setor, na pilha 
correspondente para posterior realização do ato administrativo. 
 

Art. 7º Em se tratando de aquisições conduzidas através das modalidades convite, tomada de preços, 
e concorrência pública, o procedimento a ser seguido será: 

I. Juntar nos autos cópia da Portaria de designação da Comissão de Licitação, e suas eventuais 
alterações, quando for o caso; 

II. Verificar a existência de minuta padrão pré-aprovada pela Administração e, caso positivo, 
emitir certidão de sua utilização. Caso negativo, confeccionará a minuta do edital, 
encaminhando posteriormente os autos para a Procuradoria Municipal analisar e emitir 
parecer jurídico na forma do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

III. Certificado a utilização da minuta padrão, deverá ser confeccionado o edital definitivo, 
indicando o dia e horário da sessão de julgamento da licitação. 

IV. No caso de prévia avaliação da minuta pela Procuradoria Municipal, com o retorno dos autos, 
a CPL promoverá, a confecção do edital definitivo. Havendo inconformidades na minuta do 
edital, a CPL, irá sanar as mesmas, justificar as correções, emitindo certidão nos autos. 

V. Promover a publicação da licitação na imprensa oficial, conforme art. 21 da Lei Federal nº 
8.666/1993, e Lei Orgânica do Município; 

VI. Disponibilizar no Portal da Transparência, o edital e seus anexos; 
VII. Não havendo impugnação, será realizada abertura da sessão de julgamento da licitação, 

devendo a CPL: 
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a) Receber e rubricar, juntamente com todos os presentes, todos os documentos, inclusive os 
Envelopes protocolizados, contendo a documentação e as propostas; 

b) Conferir a documentação; 
c) Proferir o julgamento, que poderá ser pela desclassificação das proponentes no caso da 

documentação incorreta; 
d) Estando correta a documentação, a CPL passará à fase de abertura das propostas, rubricando 

todos os documentos dos envelopes de propostas; 
e) Emitir mapa comparativo, verificando os requisitos editalícios e preços fixados; 
f) Classificar as propostas e definir o vencedor, lavrando a respectiva ata; 
g) Lavrar a ata circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das propostas; 
h) Encaminhar o processo ao Prefeito Municipal para homologação e adjudicação; 
i) Receber o processo homologado para publicar o resultado do processo licitatório, nos 

mesmos meios em que foi publicado o ato convocatório; 
j) Encerrado a fase externa da licitação, o processo será encaminhado para a Secretaria de 

Finanças e Fazenda para cadastro da licitação no sistema contábil. 
VIII. Havendo impugnação ao edital: 

a) Manifestar previamente quanto à tempestividade da impugnação; 
b) Caso a CPL, tenha condições de julgar a procedência ou não da impugnação, a mesma o fará 

sem a necessidade de envio para outra unidade administrativa em até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da abertura do certame; 

c) Em se tratando de impugnação sobre questões técnicas, o processo será encaminhado à 
unidade competente, para manifestação técnica sobre a procedência ou não da impugnação, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame;  

d) Em se tratando de impugnação sobre questões jurídicas, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Municipal, para manifestação sobre a procedência ou não da impugnação em 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame;  

e) Nos casos de procedência da impugnação, o certame será suspenso para saneamento e 
posterior republicação, ou anulado, quando da ocorrência de atos não sanáveis, devendo em 
ambos os casos o ato ser publicado. 

f) Nos casos de improcedência da impugnação, se dará prosseguimento no processo, 
comunicando o Impugnante quanto ao resultado de julgamento. 

IX. Havendo recurso na licitação: 
a) Manifestar previamente quanto à tempestividade e teor do recurso; 
b) Ao receber o Recurso Administrativo, seja na fase de julgamento da habilitação ou julgamento 

da proposta, será suspensa com a realização da notificação aos licitantes, se presentes seus 
prepostos no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata, ou, quando couber, por meio de publicação oficial; 

c) A interposição do Recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
mesmo prazo do recurso, conforme a modalidade de licitação; 

d) Ultrapassados os prazos de recursos e contrarrazões, a CPL, poderá ou não reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser nos seguintes casos:  
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e) Em se tratando de Recursos sobre questões técnicas, o processo será encaminhado à unidade 
requisitante, para manifestação sobre a procedência ou não do recurso, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis;  

f) Em se tratando de Recursos sobre questões jurídicas, o processo ser encaminhado à 
Procuradoria Municipal para manifestação sobre a procedência ou não do recurso, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis; 

g)   Caso a Comissão Permanente de Licitação, tenha condições de julgar a procedência ou não 
do recurso, a mesma o fará sem na necessidade de envio para outra unidade administrativa, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis; 

h) Após avaliação do Recurso Administrativo pela CPL, ou Procuradoria Municipal, ou área 
técnica, este será encaminhado ao Chefe do Executivo para decisão final, com posterior 
remessa dos autos para a CPL promover a publicação oficial do ato administrativo 

i) Nos casos de reabertura do certame, seja na fase de julgamento da habilitação ou julgamento 
da proposta, será novamente agendado e publicado a data da nova sessão de julgamento; 

§1º Caberá a CPL atentar para que as publicações sejam realizadas nos prazos mínimos 
previsto na Lei Federal nº 8.666/1993. 

§2º Nos casos de impugnação do edital, não sendo possível a analise no prazo estabelecido no 
inciso VIII, caberá CPL, ou Procuradoria Municipal, ou área técnica, solicitar a suspensão do certame, 
sine die, cabendo a CPL proceder com as publicações.  

§3º Na contagem dos prazos recursais, exclui-se o dia da publicação dos atos e inclui-se o 
último dia. 

§4º Todas as etapas e intercorrências ocorridas durante a licitação deverão ser registradas e 
lançadas no Portal da Transparência. 

§5º No caso de licitações provenientes de obras ou serviços de engenharia deverá a CPL 
realizar o lançamento das informações das fases interna e externa da licitação no Sistema do 
GEOOBRAS ES, conforme disciplinado na IN-CGM nº 29/2015. 

 
Art. 8º Em se tratando de aquisições conduzidas através das modalidades pregão, o procedimento a 
ser seguido será: 

I. Juntar nos autos cópia da Portaria de designação da Comissão de Pregão, e suas eventuais 
alterações, quando for o caso; 

II. Verificar a existência de minuta padrão pré-aprovada pela Administração e, caso positivo, 
emitir certidão de sua utilização. Caso negativo, confeccionará a minuta do edital, 
encaminhando posteriormente os autos para a Procuradoria Municipal analisar e emitir 
parecer jurídico na forma do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

III. Certificado a utilização da minuta padrão, deverá ser confeccionado o edital definitivo, 
indicando o dia e horário da sessão de julgamento da licitação. 

IV. No caso de prévia avaliação da minuta pela Procuradoria Municipal, com o retorno dos autos, 
a Comissão de Pregão promoverá, a confecção do edital definitivo. Havendo inconformidades 
na minuta do edital, a Comissão de Pregão, irá sanar as mesmas, justificar as correções, 
emitindo certidão nos autos. 

V. Certificado a utilização da minuta padrão, deverá ser confeccionado o edital definitivo, 
indicando o dia e horário da sessão de julgamento da licitação. 
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VI. Promover a publicação da licitação na imprensa oficial, conforme Art. 4º da Lei Federal nº 
10.520/2002, e Lei Orgânica do Município; 

VII. Não havendo impugnação, será realizada abertura da sessão de julgamento da licitação, 
devendo a Comissão do Pregão: 

a) Proceder o credenciamento dos interessados no pregão junto ao Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, para que o proponente possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa 
manifestar interesse recursal; 

b) Receber declaração dos participantes de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação; 

c) Vista e rubrica dos documentos do credenciamento pelo Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e 
representantes das licitantes; 

d) Proceder à abertura dos envelopes de proposta de preços; 
e) Vista e rubrica das propostas pelo Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e representantes dos 

licitantes; 
f) Abrir a fase de lances verbais e sucessivos entre os representantes das três melhores 

propostas de cada lote, até o encerramento dos lances, com a declaração do vencedor; 
g) Negociar diretamente com o proponente vencedor a fim de alcançar o melhor preço; 
h) Conferir a documentação da melhor proposta; 

VIII. Estando incorreta a documentação da proponente com a melhor proposta, esta será 
desclassificada e convocar-se-á a proponente com a segunda melhor proposta e assim 
sucessivamente; 

IX. Estando correta a documentação, processará: 
a) Emissão do mapa de apuração dos Vencedores de Preços Simples ou Consolidados, 

verificando os requisitos editalícios e preços fixados; 
b) Lavratura da ata de abertura e julgamento; 
c) Vista e rubrica de toda documentação pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e dos 

representantes das licitantes; 
d) O Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor(es); 
e) Encaminhar o processo ao Prefeito Municipal para homologação; 
f) Receber o processo homologado para publicar o resultado do processo licitatório, nos 

mesmos meios em que foi publicado o ato convocatório; 
g) Encerrado a fase externa da licitação, o processo será encaminhado para a Secretaria de 

Finanças e Fazenda para cadastro da licitação no sistema contábil. 
X. Havendo impugnação ao edital: 

g) Manifestar previamente quanto à tempestividade da impugnação; 
h) Caso a Comissão de Pregão, tenha condições de julgar a procedência ou não da impugnação, a 

mesma o fará sem a necessidade de envio para outra unidade administrativa em até 24 (vinte 
e quatro) horas antes da abertura do certame; 

i) Em se tratando de impugnação sobre questões técnicas, o processo será encaminhado à 
unidade competente, para manifestação técnica sobre a procedência ou não da impugnação, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame;  
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j) Em se tratando de impugnação sobre questões jurídicas, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Municipal para manifestação sobre a procedência ou não da impugnação em até 
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame;  

k) Nos casos de procedência da impugnação, o certame será suspenso para saneamento e 
posterior republicação, ou anulado, quando da ocorrência de atos não sanáveis, devendo em 
ambos os casos o ato ser publicado. 

l) Nos casos de improcedência da impugnação, se dará prosseguimento no processo, 
comunicando o Impugnante quanto ao resultado de julgamento. 

XI. Havendo recurso na licitação: 
a) Deverá o licitante realizar sua intenção de recurso no final da sessão pública de julgamento, 

sendo citado em ata a síntese do recurso, oportunidade em que será notificado os demais 
licitantes para, querendo, apresentação de contrarrazões recursais; 

b) Protocolizar no Protocolo Geral do Município, no prazo de até 03 (três) dias, suas razões 
recursais; 

c) A Comissão de Pregão deverá manifestar previamente quanto à tempestividade e teor do 
recurso; 

d) Ao receber o Recurso Administrativo, seja quanto ao julgamento da proposta ou julgamento 
da habilitação, será suspensa com a realização da notificação aos licitantes, se presentes seus 
prepostos no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata; 

e) Ultrapassados os prazos de recursos e contrarrazões, a Comissão de Pregão, poderá ou não 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser nos seguintes casos:  

f) Em se tratando de Recursos sobre questões técnicas, o processo será encaminhado à unidade 
requisitante, para manifestação sobre a procedência ou não do recurso, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis;  

g) Em se tratando de Recursos sobre questões jurídicas, o processo ser encaminhado à 
Procuradoria Municipal para manifestação sobre a procedência ou não do recurso, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis; 

h)   Caso a Comissão de Pregão, tenha condições de julgar a procedência ou não do recurso, a 
mesma o fará sem na necessidade de envio para outra unidade administrativa, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis; 

i) Após avaliação do Recurso Administrativo pela Comissão de Pregão, ou Procuradoria 
Municipal, ou área técnica, este será encaminhado ao Chefe do Executivo para decisão final, 
com posterior remessa dos autos para a Comissão de Pregão promover a publicação oficial do 
ato administrativo 

j) Nos casos de reabertura do certame, na fase de julgamento da habilitação, será novamente 
agendado e publicado a data da nova sessão de julgamento; 

§1º Caberá a Comissão de Pregão atentar para que as publicações sejam realizadas nos prazos 
mínimos previsto na Lei Federal nº 8.666/1993 e na Lei Federal nº 10.520/2002. 

§2º Nos casos de impugnação do edital, não sendo possível a analise no prazo estabelecido no 
inciso X, caberá Comissão de Pregão, ou Procuradoria Municipal, ou área técnica, solicitar a 
suspensão do certame, sine die, cabendo a Comissão de Pregão proceder com as publicações.  
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§3º Na contagem dos prazos recursais, exclui-se o dia da publicação dos atos e inclui-se o 
último dia. 

§4º Todas as etapas e intercorrências ocorridas durante a licitação deverão ser registradas e 
lançadas no Portal da Transparência. 

§5º No caso de licitações provenientes de obras ou serviços de engenharia deverá a CPL 
realizar o lançamento das informações das fases interna e externa da licitação no Sistema do 
GEOOBRAS ES, conforme disciplinado na IN-CGM nº 29/2015. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 9º Todas as páginas deverão ser numeradas pelo servidor que as juntou aos autos, bem como 
todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho pelo setor/órgão/Secretaria 
remetente. 
 
Art. 10 A regra prevista nesta Instrução Normativa, não impossibilita a atuação da Controladoria 
Geral através de sistema de amostragem eventual, para verificar a adequada aplicação da Instrução 
Normativa. 
 
Art. 11 O descumprimento desta Instrução Normativa implica na apuração de responsabilidade 
do(s) servidor(es), que der(em) causa, mediante procedimento administrativo próprio. 
 
Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Piúma/ES, 16 de novembro de 2015. 

 
 

Samuel Zuqui 
Prefeito Municipal 

 
 

Ricardo Rios do Sacramento 
Controlador Geral Municipal 

 
 

Paulo César Martins do Nascimento 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

Leonardo Bissa Nogueira 
Pregoeiro 

 

 
 

Gilsiano Fornaciari Marinho 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 
 


