
Da Comissão Permanente de Licitação
- CPL -

Art. 10. A Comissão Permanente de Licitação e às Comissões Especiais  de  Licitação

compete:

I - Conduzir os processos licitatórios nas modalidades concorrência, tomada de preços,

convite, concurso e leilão;

II - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;

III - Receber e  examinar  os  pedidos  de  esclarecimentos e  impugnações  ao instrumento

convocatório e sobre eles deliberar;

IV - Julgar as fases de habilitação e classificação de propostas;

V - Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento

licitatório; 

VI - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

VII - Encaminhar o processo administrativo, devidamente instruído, à autoridade

competente, para decisão acerca da homologação e, em caso de recurso, da adjudicação

do objeto da licitação; 

VIII - Receber recurso e sobre eles se manifestar, mediante juízo de reconsideração de

seus atos  ou mantença da decisão, prestar informações e submeter o  processo à

autoridade superior para decisão;

IX - Atestar a regularidade da fase externa da licitação, antes de submeter o processo ao

ordenador de despesas;

X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 11. Ao Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  aos  Presidentes  das

Comissões Especiais de Licitação compete:

I - Representar a Comissão nos assuntos de sua competência;

II - Planejar, organizar, supervisionar, monitorar e executar as atividades da Comissão; e

III - Presidir as sessões de licitação.

Art. 12. Ao pregoeiro compete: 



I - Conduzir, com o auxílio da equipe de apoio, as licitações na modalidade pregão;

II - Presidir as sessões de pregão, assim como as de contratação via cotação eletrônica;

III - Receber,  examinar  e  decidir,  com  apoio  do  setor  requisitante  do  objeto  e  do

responsável pela elaboração do edital, sobre pedidos de esclarecimentos e impugnações

ao instrumento convocatório;

IV - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;

V - Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento

licitatório; 

VI - Decidir sobre habilitação, aceitação de proposta e adjudicação do objeto do pregão;

VII - Exercer  juízo  prévio  de  admissibilidade  do  recurso,  podendo  reconhecer  a

procedência do pedido, caso em que reformará o ato recorrido ou, mantendo a decisão,

prestar  informações,  submetendo  o  processo  à  autoridade  superior  para  decisão  do

recurso;

VIII - Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a

homologação;

IX - Conduzir a sessão pública na internet;

X - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento

convocatório;

XI - Dirigir a etapa de lances;

XII - Verificar e julgar as condições de habilitação;

XIII - Indicar o vencedor do certame;

XIV - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

XV - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

XVI - Atestar a regularidade da fase externa da licitação, antes de submeter o processo

ao ordenador de despesas.
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