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PORTARIA N ^ 540/2014.

REFORMULA A COMPOSIÇÃO NOMINATIVA -
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PREGÃO
PRESENCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de írineopolis, cidadão JÜLIANO P0Z2I PEREIRA, usando da
competência que lhe confere o artigo 65, inciso Vil e parágrafo único do artigo 104 da Lei
Orgânica do Mumcipio, combinado com o Artigo 105. Inciso II. da Lei Compíementar n ®
007/2001 de 15/10/2001 e. amparado no que dispõe o Art. 3°, inciso iV da Lei n° 10,520/02:

RESOLVE:

Art. 1°. Fica reformulada a composição nominativa da Comissão responsável pelos
procedimeniQs licitatónos realizados pela AOministração Direta, na modalidade Pregão
Presencial, a qual passará a atuar com a seguinte constituição-

Pregoeira:
Rosani Rodrigues da Silva Mischka

Membros da Equipe de Apoio:
Andressa Bendlin

Cassiana Lats Brand Rodrigues
Márcia Marta Kerscrtef
Pairicia f-aOiane Fronczak

Reinaldo Stasiak.

Art. 2® No casode impedimento da Pregoeira. poderão atuar nessa condição Mareia
Maria Kerscher ou Patrícia Fabiane Fronczak.

Ari. 3° Esta Penaria entra em vigor na data de 01/01/2015. ficando revogada a
Portaria n® 320/2014 de 30/06/2014 e demais disposições em contránc

Dè-se ciência, registre-se, publtque-se e cumpra-se

Prefeitura Municipal de Irineópoiis (SC). 22 de Dezembro de 2014.

JULlANO P02ZI PEREIRA
Prefeito Municipal.



ESTADO I>E SA^TA CATARII4A

MUMiciP3;o deí :í:e:ii'!edpoí..;!:s

FREFEinURA iUNICIPAt. DE IRINEüPOi--!--^

L. íe :• jl„R^

: dr:i:a o orgao de divül.(3açao üf-idiaí.. dc.s atos humici-
; PAXS E DA OU'1'PAS PPOVIDPHC-IAS

VALHO EDSON SFAIR, Prsi&itn Hunicipal de 1rineopoilís, Es-
.tes,.a M,.,n:ip:u,, quP a

Câínai''a aprovotA e eu sanciono a cuíciuinie

,-tioo :lo. - Fica a-h-avcc da pres-dlc Lei . ituido ™o
vulqacííío of cciai r-QS atos n^unxciiDaxs o MURAL PUBLIUJ nUNi
CSPAL. instaladn na saia de-entrada principal cio prédio d,.
Pre-foiiura !-h.Uii c:i pai do I rineopoiio, cita a kua rarana. ni'..
2'DO- nos-i-.a cid.Adi? de ,1 ricneopo I. :i.e. í Si- ' -

único - SurSo DbriuatoriUí.onte a-fli^ados nc Rural
SíS^do artipo IO,, da presente Lei todos — 'r,
Uativos do -oder Executivo Hunic;i pai. bem co.o :
orcdios da administração direta, tciis como Le;is, ^
Portarias., Contra-tos, Convênios, naitais, eU ;
ci-ier outra matéria que verse sobre assun-cos do r
se da municipalidade, bem como da população em cera., „

Ar ti ao 2a.

Artigo 2a.

í'í/-tigD 4o.

-Sera de r..sponsabiI idade da Secretaria da Aomi iu^ru^c ,
Finanças do Município, aafixaç?^o, manutení..íO, i c c.,i .da
,u"rda dos documentos a-fixados no Mural PubL.co Municipal,.

- E^itã Lei entrara em vigor na data de -ua publicação.

- Pevon.aiR-o» .as disposiçCies eiR contrario.

Pro-feitura Municipal de 1rinoopolis, IS de iunl.o ae 19y/,.

DALMO EDSON SFAIR
Pi-efei to Municipal

e reciistrada e publicada nesta CcEs-ta !...e:). -ioi. tievidamccrt
cretaria, Ina mosfria data,,

•^ÊUSENW GtwSSI.

Secretario da Administraçtío e FinançaiC
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LEI N® 1.018/01 de U de abril de 2001.

"ESTABELECE O MURAL PÚBLICO MUNICIPAL
COMO IMPRENSA OFICIAL líO MUNICÍPIO, E
OÁ OUTIUS PROVIDÊNCIAS."

GILSON PREISLER, Prefeito Municipíü em exercido de Ifineópolis,
5anta Catarir

Faço saber
eu sanciono a seguinte

Estado de Santa Catarina. .
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Cantara aprovou e

I LEI

Art. 1°!- Para efeito de atendimento ao inciso XÍII, do artigo 6® da Lei iri 8666/93
• consolidada, define-se como imprensa Oficial do Município de Inneopohs^

estado de Santa Catarina, o Mural Público Municipal, conforme Lei n
863/97.

Art. 2^- Esía Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
i disposições em contrário.

Município de Irineópolis, 11 de abril de 2001.

/// ' - /•

^ /] Gilsou Prefâler
/ Prefeijo Municipal em exercício



Cataihna,

sanciono

Art.;r -

Art^2°-

Art,3"-

Art. 4®-

Arti 5®.

Arti 6®
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LEI N" 1392/08, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008.

"INSTITUI ODIÁRIO OFICIAL DOS MLTOCÍPIOS
DE SANTA CATARINA COMO ÓRGÃO DE
PUBLICAÇÃO OFICIAL".

-WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis^ Estado de Santa

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Cànaia aprovou e Eu
a seguinte,

LEI

Fica instituido o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, como órgão
oficial de publicação legal edivulgação dos atos processuais eadministrativos.
Parágrafo único. ODiário Oficiai dos Municípios de que trata esta Lei, substitui a
publicação impressa e será veiculado gratuitamente no endereço eletrônico
www.diariomiinicinal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores - Internet.

A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperalidade da Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
- Brasil.

Os prazos, para todos os efeitos, serão contados apartir da data da publicação do
Diário ' Oficial dos Municípios no endereço eletrônico
www.diaríomunicipai-sc.govbr.

Ochefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficiai dos
Municípios e indicará adata em que iniciará sua veiculaçâo.

Ficam revogadas as disposições em contrário.

EstaLei entraeni vigor na data dasua publicação.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 2Sde outubro de 2008.. •

WANDERLEI LEZAN-
Prefeito MiyiieipãT'

o>
-o'



DECRETO N" 1652/2007, DE 15 DE AGOSTO DE 2007.

"REGULAMENTA NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE IKINEÓPOLIS, AS
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO,
INSTITUÍDA PELA LEI FED.5RAL N"
10.520/2002."

O Prefeito Municijjal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e, face ao disposto na -ei Federal
n" 8.666/93 de 21/06/93, e suas posteriores alterações, bem como cm ra7.ão do disp>í>sfo na Lei
Federa! if 10.520 de I7/O7,'2ü02,

DECRETA:

Art. 1°. Fica aprovado atiavés deste Decreto, o Regulamento cono as normas
e os procedimento.s relativos à licitação na modalidade de Pregão, destinada à aijtiisição de
bens e serviço.? comuns no âmbito do Município de irineópolis. qualquer que seja o valor
estimado.

§ 1° Subordinam-se ao regime deste Decreto os Órgãos da Administração
Direta e indireta,.as Autarquias, as Fundações, fundos especiais c demais entidades
controladas direta ou indivetamsníe por este Município.

§ 2° Os contratos celebrados pelo Município, para a aquisição de bens e
ser\'iços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de
pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessado;, a compra
mais econômica, segura c efícíenle.

§ 3° Compete à Secretaria Municipal de Adniinisítaçào e.stabclcccr nonnas
e orientações compicmontarcs sobre a matéria regulada por este Decreto.

Ari. 2". Pregão é a modalidade cic licitação cm que a cJisputa pelo
fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de jiropostas dc
preços escritas e lances verbais, .sendoeste denominado Pregão Presencial.

Art. .3" Dependerá de regulanicniação especiUca a utilização de recursos
cieírônícos ou de tecnologia da informação para a realização de licitações na modalidade de
Pregão.



Ari. 4". Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam .ser concisa e objetivamente definidos no objeto d >edital, em
perfeita confonnidade com as especificações usuais praticadasno mercado. confc«rme Anexo
í deste DecretO-

Parágrafo único. A ücitaçrto na modalidade pregão não se aplica às
contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e
alienações era geral, que serào regidas pela legislação geral da Administração.

Ari. 5°. .A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente condicionada
aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, eficiência, economicidadc, moiivação, da
vinculação ao inslrumeiilo convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competítividade, justo
preço,seletividade e comparaçãoobjetiva das propostas.

Parágrafo único. As normas disciplinadovas da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, des4e que não
comprometam o interesse da Administração Municipal, a finalidade e a segurança da
contTai.ação.

Art. 6®. Todos quantos participem de licitação na modalidade Pregão têm
direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido netle Decreto,
podendo qualquer interes.sado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Art. T. Caberá ao órgão ou departamento que realiza as licitações no
Municipio praticar todos os atos relativos à montagem, ao controle, aos procedimentos legais
e acompanhamento dos Pregões e ainda o seguinte;

I - Promover todos os atos necessários à instrução praces-suai para a
realização da compra;

II - Realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos
valores a serem pagos;

III - Realizar todo o procedimento de compra, bem como js atos dele
dcconcntes;

rV - Gerenciaras compras realizadas através do Pregão.

Art. 8®. Os processos licitatórios na modalidade Pregão Sírão sempre
precedidos de pesquisa de mercado, a ser realizada pelos órgãos ou departamentos
interessados.

Art. 9®. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá, a
qualquer tempo, proceder ao Pregão para aquisição ou contratação de bens e «eiviços com



vistas ao abastecimento das diversas unidades dos órgãos e departamentos tminiciaais, assim
como a manutenção dos serviços gerais.

Ârí. j0. Autilização ou não da modalidade Pregão ficará a critéro do órgão
ou departamento que realiza a compra.

Art. II. Caberá ao órgão ou deparíatnento que realiza a compra-através do
pregoeiro e de sua equipe de apoio, proceder à abertura, análise dos lances, vigamento,
acompanhamento, encerramento, adjudicação, homoiogação e autorização de empenho do
Pregão.

Art. 12. Os interessados cm participar dos Pregões serão respoisáveis por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome durante a sessão, assumindo como
11rrae.s e verdadeiros seus lances.

Art. 13. No caso de contratação de serviços comuns, as planilhas de
composição de custos, quando previstas no embasamento legal do Pregão, deverão ser
encaminhadas pela empresa vencedora para o órgão ou departamento que reaüzi acompra,
dentro do prazo estabelecido no Hdila] dc Kmbasamento.

Ari. 14.O preço máximo para a aquisição do objeto poderá ser fixado antes
da realização da sessão pública doPregão, noedita! deemba.samenío.

Parágrafo úqíco. A indicação de preços máximos no edita! de
embasamento por parte do órgão ou departamento que realiza o Pregão tsâo será obrigatória,
desde queseja informado noprocesso licitatório.

Art. 15. Os processos de Pregãopoderãoser avaliados:
I - Por item;

a) O interessado poifcrá dar lances para cada item e o julgamejrto será feito
por item;

n - Global:

a) O interessado, no ato da apresentação da sua proposta escrita deverá
informar preço para todos os itens, pois será posicionado de acordo com a soma de todos os
itens;

b) Durante a sessão dos lances, o interessado não fica obrigado a dar lance
para todos os itens;

c) Será considerado vencedor ac|ueíe que apresentar o menci preço no
somatório geral de todos os itens;

IH - Por Lote:

a) O interessado, tio ato da apresentação da sua proposta escrita deverá
informar preço para todos os itens do lote de seu interesse, pois será posicionado de acordo
com a soma de todos os iten.s de cada lote;



b) Durante a sessão cios lances, o interessado não fica obrigado í dar lance
para todosos itens do lote em que está participando;

c) Será considerado vencedor aquele que apresentar o menoi preço no
somatório gerai de Iodos os itens dc cada lote;

d) Se o interessado não apresentar proposta iniciai para um dsterminado
lote, não poderá participar durante a sessão de lances para o referido lote,

Art. 16. A autoridade competente cabe:
1- - Determinar a abertura de licitação, na modalidade Pregàc, mediante

procedimento formal;
n - Designar o prcgoeiro e os componentes da equipe de apoio, mediante

ato específico;

líl -- Decidir os recursos interpostos contra os atos do Pregoeiro, mediante
apreciação, se necessário for, de parecer jurídico e informações prestadas pelo "'regoeiro e
equipe de apoio;

IV —Homologar o resultado da licitação na modalidade Pregão i promover
a celebração do contrato, se for o caso.

Art. 17. Somente poderão atuar como pregoeiro os servidores que tenham
realizado capacitação específica para exercer a atribuição ou que já possuam experiência no
exercício da função.

Art. 18. A fase preparatória do pregão observará as seguintes reg as:
I - A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, [imitem ou frustrem a
competição ou a realização do fornecimento;

II - O termo de referência é o documento que deverá contei elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de
suprimento e o prazo de execução do contrato;

III - O órgão ou departamento soiicilante deverá;
a) Definir o objeto do certame liciíatório e o seu valor estimadr, de forma

clara, precisa, concisa e objetiva, obedecidas as e.spccificações praticadas pelo ii.ercado, em
conjunto com o departamento de compras do Município;

b) Justificar a necessidade da aquisição ou da contratação;
c) Providenciar as declarações do departamento de contabilidade

informando a disponibilidade orçamentária ou a disponibilidade de verba para arealização da
licitação, bem como a declaração do ordenador de despesa, de confonnidade com a Lei
Federal n° 101/2000, para ocaso de contratação dc serviços ou entrega parcelada;

IV - A estipuíação, pela autoridade competente, dos critérios ce aceitação
da.s propostas, as exigências de habilitação, as sanções admiiiistiativas aplicáveis por
madimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais
condições essenciais para o fornecimento;



V - A designação, pola autoridade competente, dentre os ser\'idores do
ór^o ou da entidade promotora da licitação, do pregoeiro responsável pelos trabalhos do
pregão e a sua equipe de apoio;

VI - Constarão dos autos e/ou do editai a motivação de cada om dos atos
especificados nos incisos anleriores e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais
estiverem apoiados, bem como o orçamento eslimativo c o cronograma fisicc-financeiro de
desembolso, se for o caso.

Art. 19. São atribuições do Tregoeiror
I - A elaboração do edital de embasamento bem como de seus anexos e do

formulário proposta;
ÍI - O credenciamento dos intere.ssados;
Ifl - O recebimento dos envelopes das propostas de pseços e da

documentação para habilitação;
IV - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seir exame c a

classificação dos proponentes:
V - A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da

proposta ou dos lances de menores preços;
VI - A condução dos procedimentos relativos à habilitação dos interessados

detentores dos menores lances;
VI.J - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VIII - .A adjudicação da proposta de menor preço;
IX - A elaboração da ata dos trabalhos e do resultado de julgamaito;
X - O recebimento, o exame c a decisão sobre os recursos interpostos;
XI - O encaminhamento do processo devidamente instruído,, após a

adjudicação, à autoridade superior competente, visando à homologaçãoe a contrateçâo,

Art. 20. Parajulgamento seráadotado o critério de menor preço, observados
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros-minimos de
desempenho e de qualidade e as demaiscondições definidas no Edital.

Art. 21. A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por
servidores ocupantes de cargo ou emprego efetivo na Administração Municipal,
preferencialmente pcnenccntes ao qu.adro permanente do órgão ou da entidade pomotora do
pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro.

Parágrafo único. Ü pregoeiro e a equipe de apoio deverão sei designados,
preferencialmente por serxddores que compõem a Comissão Permanente de Licitação da
Administração Municipal.

Art. 22. A fase externa do pregão será iniciada com a corsvocação dos
interessados e observará as seguintes regras:



I -- A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de
aviso e divulgação em meio eletrônico dn extrato do edital, fem função dos seguintes limites;

a) Para bens e serviços de valores estimados em até RS 160.000,00 {cento e
sessenta mil reais):

1) Mura! Público;
2) Jornal de Publicação Oficial do Município;
3) Meio eletrônico, no Site Oficial, na Internet.
b) Para bens e serviços de valores estimados entre RS 160.000,»)! (cento e

sessenta mil reais e um centavo) até RS 650.000,00 (ssiscentos e cinqüenta mil reais):
1) Mural Público;
2) Jornal de Publicação Oficia! do Município;
3) Meio eletrônico, no Site Oficial, na Internei;
4)Diário Oficial do Estado de Santa Catarina;
5) Jornal de grande ciiculação regional ou nacional.
c) Para bens e ser\'iços de valores estimados superiores a RS 650.000,01

(seiscentos e cinqüenta mil reais c um centavo);
1) Mural Piíblico;
2) Jornal de Publicação Oficial do Município;
3) Meio eletrônico, no Site Oficial, na Internet;
4} Diário Oficia! do Estado do Santa Catarina;
5) Jornal de grande ciraulação regional ou nacional.
6) Diário Oficial da União;
II -- Sempre que possíve! a integra do Edital deverá estar di^onível em

meio eletrônico, na Internet, no Site Oficiai;
III - Do edital e do aviso constarão definição precisa, sufícisntr e clara do

objeto, bem como a indicação dos locais, dias c horários em que poderá ser lida ou obtida a
integra do editai, e o loca! onde será realizada a .sessão pública do pregão;

IV - O Edital fixará prazo não inferior a 08 (cito) dias úteis, contados da
publicação do aviso, para os iníere.ssiidos apreseníarcm suas propostas;

V - No dia, hora c local designados no Edital, será realizada scisão pública
para o recebimento das propo.stas e da documentação de habilitação, nos termos Io artigo 24
desde Decreto, devendo os interessados ou seu representante legal proceder aw respectivo
credenciamento, comprovando, se for o caso. possuir os necessários poderes para a
formulação de propostase para a práticade todosos demais atos inerentes ao certame;

VI - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais
entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de
habilitação;

\1I - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas
de preços e classificará o autor da proposta de menorpreço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valorc.s sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento). relatÍA amente a de
menor preço;

VIII - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (trêi) propostas
escritas de preço nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro chssificavá as

> ^
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melhores propostas subseiiiienies, até o máximo de 03 (três), para que seus auToies participem
dos lances verbais,quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostasescritas:

IX - Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lan-;es verbais
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes;

X - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classirtcados, de
foiina seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente dc valor;

XI - A desistência em apresentat lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas;

XIÍ - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a cotformidade
entre a proposta de menorpreço e o valor estimado paraa aquisição ou contratação%

XIII - Declarada encerrada a etapa competitiva c ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadaments a respeito;

XIV - Sendo aceitável a proposta de inenor preço, será aberto o envelope
contendo a documentação dc habilitação do licitante que a tiver formulado, para a
confirmação das suas condições habiliíatórias, nos termos do artigo 24 deste Decreío;

XV Constatado o atendimento das exigências fixadas no edita!, o licitante
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto docertame;

XVI - Sc a oferta nào for aceitável ou seo licitante desatender àsexigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sticessivamente,
até a apuração de uma proposta quo atenda ao edital, sendo o respectivo liciiants declarado
vencedor e a ele adjudicadoo objeto do certame;

XVII - Nas situações previstas nos incisos XII, XIII e XVi, o pregoeiro
poderá proceder à negociação diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor;

XVIII - Declarado o vencedor, qualquer licilante poderá manifestar imediata
e motivadamente aintenção de recoirer, quando lhe será concedido o prazo ds 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde lop intimados
para apresentarcontra-razões cm igual número de dias, que começarão a coirei dc término do
prazo do recorreme, scndo-lhes assegurada vista imediata dos autos,

XIX - O acolhimento de recurso importará a invalidação aperas dos atos
insuscstiveis de aproveitamento;

XX - A falta de manifestação imediata c motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo ptegoeiro ao
vencedor;

XXI - O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito siispensivo;
XXU - Decididos os recursos e constatada a regularidace dos atos

procedimentais, a autoridade competente fará aadjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor, bem como homologará a decisão para fins de autorizar a aquisição ou contratação;



~ Como condição para a conlralaçâo, o licitante vencetior deverá
manter as mesmas condições de habilitação;

XXIV - Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar ocontrato, eassim sucessivamente, sem prejuízo da ap.icação das
sanções cabíveis, observado odisposto nos incisos XVI e XVII deste artigo;

- Se licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato,
injustificadameníc, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXíV;

XXVI - Para todos os atos ocorridos durante a sessão do pregão será
lavrada uma ata, assinada pelo pregoeirc, equipe de apoio epelos licitantes presentes;

XXVII - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se
outro não estiver fixado no edital:

Art. 23. Até 2 (dois) dias liteis antes da data fixada para recebàmento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impngnar o ato
convocatório do pregão.

§ V Caberá ao pregoeíro decidir sobre o requerimento no prazo dc 24 (vinte
e quatro) horas, após o seu recebimento.

§ 2° Acolhido o requerimento contra o ato convocatório, será des .gnada uma
nova data para a realização do cename, respeitando o prazo de 08 (oito) dias úteis.

Art, 24. Para a habilitação dos licitantes, será exigida, exciusrvamente, a
documentação prevista na legislação geral para a Adrainisíração. relativa à;

I - Habilitação jurídica;
II ^ Qualificação técnica;
III —Qualificação econôraico-financeira;
IV " Regularidade fiscal;
V - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXÜI do art. 7^ da

Constituição Federai, no tennos do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666,''93;
VI -- Declaração dc inexisíência de superveniência de fato impsditivo para

participar de licitações.

Parágrafo único. .A documentação exigida para atender ao disposto nos
incisos I, ri! e IV deste artigo poderá ser substituída por certificado de registro cadastral que
atenda aos requisitos previstos na legislação geral,

Art. 25. O licitante que. convocado dentro do prazo de valicade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta ou falhar ou fraudar na execução do contrato, compcrlar-se de modo inilôiteo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantida a ampla defesa, ficará sujeito as



leipai de
CNPJ 83 102.558/0001-05

Ras Paraná, 200. Cenlro. Cen 89440-000.
Pone/Fax (47) 625.1111 E-mail Die'eituraffi) irineoaotis.sc.nov.br

U FIs. n° y
lê Oi

éJ

penalidades previstas na Lei Federal 8.606/93, de 21/06/93, consolidada, e na Lei Federal
n" 10.520 de 17/07/2002,

Art. 26. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios
eletrônicos, serão documeníados ou juntados no respectivo processo, «ada qual
oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte:

I - Requisição de Matéria] ou prestação de serviços com a devida
justificativa da aquisição oucontratação:

n - Termo de referência, contendo descrição detalhada Io objeto,
orçamento esltmativo de custos, planiliias de custo e cronograma fisico-ílnanceiro de
desembolso, se for o caso;

~ Indicação da(s) dotação(ües) OTçamentária(s), com as respectivas
rubncas, dc conformidade com a Lei Federai n" 101/2000;

ÍV .Autorização dc abertura da licitação;
V- Designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI - Parecer jurídico;
VII - Edital e respectivos anexos, quando for ocaso;
VIII - Minuta do tenno do contrato ou instrumento equivalente, ;onforme o

caso;

IX - Originais das propostas escritas, da documentação de habilitação
analisada e dos documentos quea instruírem;

X- Ala da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outro% oregistro
dos hcitantes credenciados, da,s propostas escritas e verbais apresentados, na. ordem de
classificação, da análise da documentação exigida pra habilitação edos recursos imerpostos;

XI - Comprovantes da publicação,do aviso do edital, da designação do
pregoeiro e equipe de apoio, do resultado da licitação, do extrato do contrato e los demais
atos relativos à publicidade üo certame, conforme o caso,

Art. 27. Do edital constarão o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento, ben como, as
normas que disciplinarem oprocedimento ca miniitii dc contrato, quando for o caso.

Art. 28. Para a modalidade pregão é vedada a exigência de:
í - Garantia de proposta;
IJ - Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no

certame;

III - Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fcmecimento
do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos dc
utilização de recurso de tecnologia da intbnrtação, quando for ocaso,

-Art. 29. A autoridade competente para determinar a aquisição ou a
contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, d£rivada.s de

/I



fato superveniente devidamente comprovado, pertinente c suficiente para justificar ta!
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

§ 1° A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato.

§ 2° Os licitantes não terão direito à indenização em deccirència da
revogação oti anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-
fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado nocumprimento docontrate.

Art. 30. Quando permitida a participação de empresas eslrengeiras na
licitação, as exigências de habilitação serào atendidas mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados c traduzidos por tradutor juramentado.

Parágrafo único. O liciíante deverá ter procurador residente e lomiciliado
no Brasil, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e
judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os doc.imentos de
habilitação.

Art. 31. Quando permitida a participação de empresas r«unidas em
consórcio, serão observadas as seguintes normas;

I - Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou
particular de constituição e consórcio, com indicação da empresa-líder, qite deverá atender às
condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadhs perante o
Município;

0 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato couvocatório;

in - A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;

IV - Para fins dc qualificação econômico-fínanceira, cada uma cas empresas
deverá atender aos índices contábeis definidos no edital;

V - As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação,
de mais de uin consórcio ou isoladamente;

Ví - As empresas consorciadas serão solidariamente respotEáveis pelas
obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

VII - No consórcio de empresas brasileiras c estrangeiras, a liderança
caberá, obrigatoriamente, á empresa brasileira, observado o disposto no inciso I d jste artigo.

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovido a
constituição e o registro do consórcio, nos temios cio compromisso referido no iiciso I deste
artigo.
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Ari. 32. A contratação será formalizada pela emissão de nota dc empenho
ou instnimento de contrato, que será comunicado ao fornecedor homologado paraa retirada
ou assinatura, respectivamente,

§ 1°. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de
recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, noexercício financeiro
em curso.

§ 2°. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua efi:ácia, será
providenciada pela Administração até o 05° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Art. 33. Os cases omissos neste regulamento serão resolvidos pelo
pregoeiro e demais membros daequipe de apoio designados para o processo licitatório,

Art. 34. As compras e contiutaçòes de bens e serviços, qiiand:i efettiadas
pelo Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 15 da Lei Federa! n" 8.666^93 poderão
adotar a modalidade ptegão, seguindo o regulamento especifico do Município pan o Sistema
de Registro de Preços,

Art. 35. Os procedimentos relativos à modalidade de licitação «ienominada
pregão serão promovidos por comissão constituída por 03 (três) membros, senio 01 (um)
pregoeiro e 02 (dois) membros da equipe de apoio, sempre indicados em cada processo e
designados em Portaria, confonne inciso II do artigo 16 deste Decreto.

Parágrafo único. O pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão
indicados em cada processo e no caso de impedimento do pregoeiro, o mesmo sera substituído
por pregoeiro substirmo ou por membro da equipe de apoio, devidamente capacitado.

Ari. 36. Os avisos de pregão, o Edital do pregão, o formulário proposta,
comunicados, boletins de esclarecimento, bem como todas as demais infonirações serão
disponibilizados no site oficial do Município, que deverá ser acessado através de endereço
eletrônico (www.irincopolis.sc.gov br), o qual conterá também as informações recessárias à
participação e operacionaiização dos processos liciiatórios.

§ 1° É dever dos interessados acompanhar todas as informações
disponibilizadas através do site oficial do Município.

§ 2° Serão considerados citados todos os interessados, a partir da
disponibiiização da informação no portal eletrônico do Mumcipio, ficando os mesmos
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de infonnações ou de negócio, diante da
inobservância de quaisquer das mensagens emitidas através do site oficial da Prefeitura
Municipal.

II



Art. 37. Aplicam-se à licitação modalidade pregão disciplinada por este
Decreto, as normas da Lei Federal n'' 8.666 de 2I/06.'1993 e suas posteriores alterjções, bem
como as da Lei Federal n" 10.520, de I7.'07/2002.

Art. 38. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições contrárias, em especialo Decreto n.°1.301/2003, de 12/09/2003.

Irineópolis - SC, em 15 de agosto de 2007.

LEZAE
PreíeilQ-Mümcipáí
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DECRETO MÍJNICIPAL N" 1652/2007.
DATA: 15 de ngosro de Agosto de 2007.

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS

BENS COMDNS

1. Bens de Coasumo
1.1 Água minerai

- 1.2 Combustível e lubrificante

1.3 Gás

1.4 Gênero alimcnticio

1.5 Material de expediente
1.6 Material hospitalar, médico e de laboratório
1.7 Medicamentos, drogas e iustiinos farmacêutico.^
1.8 Material de limpeza e conservação
1.9 Oxigênio
1.10 Uniforme

2. Beus Permanentes

2.1 Mobiliário

2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de informátiea
2.3 Utensílios de uso geral, cxccto,bens de informática

^^•2'.4-=é-Veíciiios automotivos em gerai
2,5 Micrbeóínptnadorde mesa ou portátil ("notebook"), monitorde vídeoe impressora

SERVIÇOS COMUNS

1. Serviço.s de Apoio .Administrativo

2. Serviços de Apoio à Atividade de Infornuítica
2.1 Digitação
2.2. Manutenção

3. Serviços de .Assinaturas
- 3.1. Jornal"

- 3.2. Periódico

- 3.3. Revista

3.4 Televisão via satélite

3.5 Televisão a cabo
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4. Serviços de Assistência
4.1. Hospitalar
4.2. Médica

4.3. Odontológica

5. Serviços de Atividades Auxliiares
5.1. Ascensorista

5.2. Auxiliar de escritório

5.3. Copeiro
5.4. Garçom
5.5. Jardineiro

5.6. Mensageiro
5.7. Motorista

5.8. Secretária

5.9. Telefonista

6 Serviços de Confecção de Uniformes

7. Serviços de Copeiragem

8. Serviços de Eventos

9. Serviços dc Filmagem

10. Serviços de Fotografia

11. Serviços de Gás Natural

12. Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo

13. Serviços Gráficos

14. Serviços de Hoteiaria

15. Serviços de Jardinagem

16. Serviços de Lavanderia

17. Serviços de Limpeza e Conservação

18. Serviços de Locação de Bens Móveis

19. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis

14



20. Serviços de Manutenção de Bens Móveis

21. Serviços de Remoção de Bens Móveis

22. Serviços de MicroíÜmagem

23. Serviços de Rcprografia

24. Serviços de Seguro Saúde

25. Serviços de Degravação

26. Serviços de Tradução

27. Serviços de Telecomunicações de Dados

28. Serviços de Telecomunicações de Imagem

29. Serviços de Telecomunicações de Voz

30. Serviços de Telefonia Fixa

31. Serviços de Telefonia Móvel

32. Serviços de Transporte

33. Serviços de Vale Refeição

34. Serviços de Vigilância c Segurança Ostensiva

35. Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica

36. Serviços de Apoio Marítimo

37. Serviço de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento

38. Outros que sejam enquadrados no Artigo 4° deste Decreto.
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Oficio n" 631/2007.

CNPJ 83.102-558/0001-05

Rua Paraná. 200. Centro Cep 83440-000
Fone/fax(47) 6S.1 m Ê-mail; iy8;ü,'iii,!a@irrnjrcpcji3

Irincópolis. 29 de agosto cte 2007,

Esmo. Sr.
WANDERLEI LEZAN

DD. Prefeito Municipal
NESTA.

Senhor Prefeito,

Cumprímentando-o cordialmente, vimos através do presente justificar a
utilização da modalidade de Licitação Pregão Presencial em nosso Município, unia vez que
ainda não possuímos convênio firmado com empresa de banco de dados para «tilizaçao de
pregão eletrônico, e, tampouco pessoal devidamente treinado ecapacitado para areahzaçao
deste tipo de procedimento.

Ademais o Pregão Presencial contribui para um maior desenvolvimento
econômico regional, já que possibilita a concorrência e disputa entre empresas das
proximidades.

Por fim, seria de bom aívitrc aguardar que autilização do procedimento se
solidifique um pouco mais, tendo em vista que muitos Municipios, quando consultados,
noticiaram problemas quanto àutilização do pregão eletrônico, ^
qualidade dos bens emateriais adquiridos, já que nao epossível de se lazer prevm analise
de amostras dos produtos.

Reafirmamos na oportunidade, protestos de estima e distinguida
consideração.

Atenciosamente,

EDSON LlilZ ROSA

Coordenador do Sistema de Controle Interno
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DECRETO NR. 1.6S4/2007

REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS NO ARTIGO 15, DA LEI FEDERAL N»
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de írineópolis, cidadão WANDERLEI LE25AN, usando
da competência que lhe confere o inciso 1, do artigo 8" e inciso VII do artigo-65 da Lei
Orgânica do Município, e amparado no que dispõe o Título 11, Capítulo III, Seção I, Artigo
105, Inciso II, da Lei Complementar n.° 007/2001 de 15/10/2001, e nos termos do
disposto no Artigo 15 da Lei Federal n" 8,666/93, de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

Art.i." - As contratações de ser\'iços e a aquisição de bens, quando efetuadas
pelo Sistema de Registro de Preços , no âmbito da Administração direta., autárquica e
fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economias mistas e
demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município de írineópolis,
obedecerão ao disposto neste Decreto.

Parágrafo único -_Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à prestaçâ<5 de serviços e ac{uisiçâo de bens, para contratações
futuras;

n - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e proposta.s apresentadas;

in - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata dc Registro de Preços dele decorrente;

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que pa.rticipa dos procedimentos iniciais do
SRP e integra a Ata dè Registro de Preços.

Art. 2° Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

Òecfeton°'l',6847r007 - Regulamenta o Sistama de Rtjgistro de Preços


































































