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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e

rotinas para outorga das concessões e permissões de serviços públicos, com vista à

eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos públicos, no âmbito do

Poder Executivo do Município de Ibiraçu.

CAPÍTULO II
DA ABRANGENCIA

Art. 2º Esta Instrução se aplica às unidades administrativas da Administração Direta e

às entidades da Administração Indireta envolvidas nos processos e serviços prestados

pelo Município de Ibiraçu.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º Os principais instrumentos legais e regulamentares que serviram de base para

elaboração da presente Instrução Normativa foram:



Federais: Constituição Federal, especialmente nos artigos n.º 37 e 74; na Lei Federal

n.º 8.666/1993 e suas alterações, especialmente o inciso I do Artigo n.º 22 e inciso II do

Artigo 21; Lei Federal n.º 8078/1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do

Consumidor, a Lei Federal n.º 4.320/64, Lei 10.520/2002- Institui a modalidade de

Licitação denominada Pregão, Decreto Federal nº 5.504/2005- Institui a utilizada do

Pregão na forma eletrônica, Decreto Federal nº 7.892/13- regulamenta o sistema de

registro de preços, Lei nº 12.232/2010- dispõe sobre normas para licitação de serviços

de agência de propaganda, Lei Federal nº 4.320/64- Lei das finanças públicas, Lei

Federal Complementar N.º 101/2000, que dispõe sobre a Responsabilidade Fiscal; Lei

Federal Complementar 123, de 14/12/2006 – Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Estaduais: Resolução TCE/ES nº 227/2011 alterada pela Resolução TCE/ES nº 257 de

07.03.2013 - DOE 12.03.2013.

Municipais: Lei Orgânica do Município de Ibiraçu.

Demais legislações pertinentes ao assunto, inclusive as de âmbito interno.

CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS

Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

a) Concessão de Serviço Público: delegação de sua prestação, feita pelo poder

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua

conta e risco e por prazo determinado;

b) Concessão de Serviço Público precedida da execução de obra pública: a

construção, total ou parcial, conservação, reforma ampliação ou melhoramento de

quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas

que demonstrem capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que

o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração

do serviço (medição) ou da obra por prazo determinado;

c) Permissão de Serviço Público: delegação, a título precário, mediante licitação, da

prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.



CAPÍTULO IV
DA COMPETENCIA E RESPONSABILIDADES

Art . 5º As competências e responsabilidades estão detalhadas da seguinte forma:

I - Da Secretaria Municipal de Administração- Unidade Responsável pela Instrução
Normativa.
a) Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da

instrução normativa.

b) Elaborar a minuta do Edital;

c) Confeccionar o Edital;

d) Agendar a data de licitação;

e) Dar publicidade dos atos administrativos;

f) Credenciar representantes de licitantes;

g) Analisar e julgar habilitação dos licitantes;

h) Agendar data para abertura de Proposta Comercial;

i) Observar prazo recursal;

j) Manifestar-se sobre os recursos apresentados contra as decisões da CPL;

k) Inabilitar e desclassificar empresa licitante;

l) Promover adjudicação do objeto ao licitante vencedor;

m) Declarar deserta a licitação, quando não comparecerem interessados;

n) Declarar fracassada a licitação, quando não houver licitante habilitado;

o) Enviar o processo ao Chefe do Poder Executivo Municipal para Deflagração e

homologação do certame;

p) Presidir os atos licitatórios;

q) Proposição de instauração de processo com vista à apuração de infrações cometidas

no curso da licitação e do contrato, para promoção da responsabilidade administrativa e

aplicação da sanção cabível, sem prejuízo de sua iniciativa de apuração.

r) Execução de outras atividades correlatas, nos termos da legislação vigente.

II - Da Assessoria Jurídica do Departamento de Licitação:

a) Analisar e emitir parecer jurídico da Minuta do Edital;

b) Analisar e emitir parecer jurídico sobre o processo licitatório;

c) Manifestar-se juridicamente sobre impugnações e recursos.



III – Das Unidades Executoras:
a) Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Administração por ocasião das

alterações na instrução normativa, quanto ao fornecimento de informações e à

participação no processo;

b) Alertar a Secretaria Municipal de Administração sobre alterações que se fizerem

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista,

principalmente o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da

eficiência operacional;

c) Manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade,

velando pelo fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e

quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e

informações;

d) Elaborar a solicitação para a aquisição de bens e de serviços, especificando

detalhadamente o objeto ou os serviços, a necessidade da aquisição, o quantitativo e o

local onde serão disponibilizados;

e) Elaborar o Projeto Básico ou o Termo de Referência, quando couber.

f) Anexar os Projetos Básicos dos serviços, as planilhas orçamentárias, o cronograma

físico-financeiro, quando couber;

g) Emitir o Pedido de Compras obedecendo à classificação orçamentária, quando

couber e/ou informar a tabela referencial de preços onde foram obtidos os preços base;

h) Autuar o processo;

i) Informar o departamento de almoxarifado no recebimento dos bens, no caso de

aquisição de bens;

j) Providenciar a fiscalização dos serviços, nos casos de execução de serviços;

k) Atestar o recebimento dos bens, no caso de aquisição de bens.

IV - Da Unidade Responsável pela Coordenação de Controle Interno -
Controladoria Interna:
a) Prestar apoio técnico quando das alterações da instrução normativa, em especial no

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos

procedimentos de controle;

b) Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de

controles inerentes à instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo

a formatação de novas instruções normativas;



CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5º Os procedimentos para a outorga das concessões e permissões de serviços

públicos ocorrerão da seguinte forma:

I - O Prefeito, de acordo com a pertinência, requisitará a Procuradoria Geral do

Município que inicie o processo de concessão ou permissão de serviços públicos,

através da elaboração do Projeto de Lei.

II – A Procuradoria Geral do Município elaborará o termo de referência e projeto lei,

encaminhando-os à Câmara Municipal.

III – A Câmara Legislativa Municipal, tão logo analise e vote o projeto de lei,

encaminhará para Procuradoria Geral do Município o resultado da votação:

a) A Câmara Legislativa Municipal, após apreciar o projeto de lei, caso não aprove,

encaminhará à Procuradoria Geral do Município o projeto lei e a devida justificativa;

b) Recebendo o projeto lei aprovado, pelo Poder Legislativo Municipal, a Procuradoria

Geral do Município encaminhará ao Chefe do Executivo para sancionar.

IV – Sancionada a lei, o Chefe do Executivo estabelecerá prazo para a Concessão e

Permissão de Serviços e Obras Públicas, encaminhando à Comissão de Licitação.

V - O edital de licitação será elaborado pela Comissão de Licitação do Poder Executivo

Municipal, observados, no que couberem, os critérios e as normas gerais da legislação

própria sobre licitações.

VI – A Comissão de Licitação, após confeccionar a minuta do edital, com base no

Projeto Básico e/ou Termo de Referência de responsabilidade das unidades

executoras, deverá encaminhar à Procuradoria Geral do Município ou, quando couber,

para o Assessor Jurídico devidamente lotado junto à Comissão Permanente de

Licitação, para as devidas correções e para receber o parecer jurídico. Em seguida, o

processo administrativo será encaminhado à Controladoria Interna para verificação e

análise das informações fornecidas pelo parecer jurídico e demais aspectos formais e

econômico-financeiros do processo.



VII – Sendo emitido Parecer favorável e após a avaliação da Controladoria, a respeito

da Minuta do Edital, o processo será devolvido à Comissão Permanente de Licitação,

para executar os seguintes procedimentos:

a) Confeccionar o edital definitivo e devidamente assinado pela Comissão Permanente

de Licitação, indicando a data da abertura do certame licitatório;

b) Encaminhar ao gabinete do Prefeito, para autorização e deflagração da Licitação, por

parte do Chefe do Poder Executivo Municipal;

c) Após a Autorização, o processo deverá ser devolvido à Comissão Permanente de

Licitação para publicação, conforme Art. 21 da Lei 8.666/93 e Art. 4 da Lei 10.520/02.

VIII – Havendo inconformidades na minuta do edital, a Comissão Permanente de

Licitação irá saná-las, justificando as correções e realizar os procedimentos

mencionados nas alíneas “a, b e c” do item VII, acima citado.

IX – Na data, local e horário definido no edital serão abertos à sessão do certame

licitatório, iniciando-se pela fase de habilitação das empresas licitantes. No caso de

pregão eletrônico ou presencial, inicia-se pela fase de proposta de preços onde os

licitantes disputam através da negociação junto ao pregoeiro o melhor preço.

X – Concluída a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação deve publicar

em Diário Oficial do Município, e, quando couber, em jornal local ou de grande

circulação, no Diário Oficial do Estado e/ou no Diário Oficial da União, o resultado do

certame, informando às empresas habilitadas e/ou inabilitadas, quando existirem,

abrindo, assim, prazo recursal caso alguma empresa queira interpor recurso contra a

decisão da comissão.

XI – Respeitando os prazos recursais estipulados e depois de realizada a publicidade

do julgamento, deve-se agendar a data da abertura das propostas comerciais das

empresas habilitadas na primeira fase da licitação, caso não haja interposição de

recurso/impugnação. Salvo no caso de pregão eletrônico/presencial onde após abertura

de preço e constatado a vencedora, será aberto o envelope com os Documentos de

Habilitação para verificação de regularidade da empresa, conforme documentos

constantes no Edital.



XII – Superada a fase de habilitação e aguardando o prazo recursal, será dado inicio a

fase de abertura das propostas comerciais, ordenado os critérios, elaborando check-list

do julgamento da proposta e declarando a vencedora do certame à proposta mais

vantajosa à Administração Pública, devendo-se publicar o nome da empresa vencedora

e o valor apresentado no Diário Oficial do Município, em Jornal de grande circulação e

quando couber, em Diário do Estado e/ou da União, aguardando-se o prazo para a

manifestação recursal.

XIII – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes, prazo

para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme Art. 48,

§ 3º da Lei 8.666/93 e/ou caso não haja licitante habilitado, a Comissão Permanente de

Licitação considerar-se-á fracassada a licitação. Caso o certame tenha como resultado

sido deserto ou fracassada, a comissão encaminhara os autos com relatório à unidade

requisitante, informando o fracasso da licitação, para autorização de novo procedimento

licitatório caso haja interesse.

XIV – A Comissão Permanente de Licitação, depois de realizados todos os

procedimentos anteriores, deverá encaminhar o processo à Procuradoria Geral, para

colher o parecer jurídico ou, quando couber, para o Assessor Jurídico devidamente

lotado junto a Comissão Permanente de Licitação.

XV – Caso o parecer jurídico seja desfavorável e sendo o erro ou vício insanável, deve-

se revogar ou anular o certame licitatório e encaminhar o processo ao Gabinete do

Prefeito, para finalização, que o enviará a Unidade requisitante para conhecimento e

manifestação quanto ao parecer jurídico.

XVI – Caso o parecer jurídico seja desfavorável sendo, porém os erros sanáveis, o

processo será devolvido à Comissão Permanente de Licitação para corrigir as

inconformidades, adjudicar o objeto e encaminhar os autos ao Gabinete do Prefeito

para que o Chefe do Poder Executivo Municipal homologue o resultado do certame.

XVII – Sendo favorável o parecer jurídico, o processo será encaminhado ao Gabinete

do Prefeito para que o Chefe do Poder Executivo Municipal adjudique e homologue o

resultado do certame.



XVIII – Adjudicado e homologado, o processo retorna a Comissão Permanente de

Licitação para a publicação da Homologação em diário oficial do município e quando

couber, em Diário do Estado, em jornal de grande circulação e/ou da União.

XIX – Após, a comissão encaminha os autos ao Departamento de Contratos para

prosseguimento.

CAPÍTULO VI
DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 6º As impugnações poderão ser impetradas, observando os critérios do Edital e a

legislação aplicável, a qual será encaminhada à Comissão Permanente de Licitação

que avaliará se o mesmo é procedente ou não.

Art. 7º Caso seja procedente ou haja dúvidas no julgamento do instrumento

impugnatório, a abertura do certame licitatório a que se refere à alínea “c” do item 19 do

procedimento, será suspensa para análise e correções necessárias, onde:

a) Em se tratando de impugnação sobre questões técnicas, o processo será

encaminhado à unidade requisitante, para manifestação técnica sobre a procedência ou

não da impugnação;

b) Em se tratando de impugnação sobre questões jurídicas, o processo será

encaminhado à Procuradoria Geral para manifestação sobre a procedência ou não da

impugnação ou, quando couber, para o Assessor Jurídico devidamente lotado junto a

Comissão Permanente de Licitação;

c) Caso a Comissão Permanente de Licitação, tenha condições de julgar a procedência

ou não da impugnação, a mesma o fará sem a necessidade de envio para outra

unidade administrativa.

Art. 8º – Havendo procedência no instrumento impugnatório, no julgamento de

quaisquer unidades administrativas citadas nas alíneas “a, b e c” do item anterior, os

aspectos impugnados serão corrigidos e após correção, será encaminhada a Decisão

das correções ao Gabinete do Prefeito para ciência e acolhimento da decisão pelo

Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º – Após o acolhimento da decisão pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, será

informada ao impugnante a decisão da Comissão Permanente de Licitação e o aviso da

reabertura do certame a que será novamente agendado.



Art. 10 – Não havendo procedência do instrumento impugnatório, na análise feita por

quaisquer das unidades administrativas, será julgada improcedente a impugnação,

informando ao(s) impugnante(s) a decisão e o aviso da reabertura do certame.

Art. 11 – Mas caso a Comissão Permanente de Licitação, quando do recebimento da

Impugnação, julgar desnecessária a suspensão, a abertura do certame licitatório será

mantida, e em até 03 (três) dias será informada a decisão da Comissão ao impugnante.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS

Art. 12 - Poderão ser impetrados recursos administrativos, observando os critérios do

Edital e a legislação aplicável, a qual será encaminhada à Comissão Permanente de

Licitação que avaliará se o mesmo é procedente ou não.

Art. 13 – Os prazos recursais serão de 05 (cinco) ou 02 (dois) dias úteis, conforme Art.

109º da Lei 8.666/93 e 03 (três) dias, de acordo com o art. 4º, inciso XVIII da Lei

10.520/02, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação.

Art. 14 – Ao receber o Recurso Administrativo, a abertura do certame licitatório, 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 em mural, jornal local ou de

grande circulação e/ou na Imprensa Oficial.

Art. 15 – A interposição do Recurso será comunicada aos demais licitantes, que

poderão impugná-lo no mesmo prazo do recurso, conforme a modalidade de licitação.

Art. 16 – Ultrapassados os prazos de recursos e contrarrazões, a Comissão

Permanente de Licitação, poderá ou não reconsiderar sua decisão, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, podendo ser nos seguintes casos:

a) Em se tratando de recursos sobre questões técnicas, o processo será encaminhado

à unidade requisitante, para manifestação sobre a procedência ou não do recurso;



b) Em se tratando de Recursos sobre questões jurídicas, o processo ser encaminhado

à Procuradoria Geral para manifestação sobre a procedência ou não do recurso ou,

quando couber, para o Assessor Jurídico devidamente lotado junto a Comissão

Permanente de Licitação;

c) 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,

Art. 17 - Nas situações acima, as decisões deverão ser proferidas dentro do prazo de

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

Art. 18 - Havendo procedência do Recurso Administrativo, no julgamento de quaisquer

unidades administrativas citadas acima, os aspectos recursais serão acatados, será

encaminhada a Decisão ao Gabinete do Prefeito e a unidade executora para ciência e

acolhimento da decisão pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 19 – Após o acolhimento da decisão pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, será

informada a aos licitantes a decisão da Comissão Permanente de Licitação e o novo

resultado, seja da fase de habilitação ou da fase de proposta comercial, sendo

publicado no Diário Oficial do Município, e, quando couber, em jornal local ou de grande

circulação, no Diário Oficial do Estado ou e/ou no Diário Oficial da União e mural.

Art. 20 – Não havendo procedência do Recurso Administrativo, no julgamento de

quaisquer unidades administrativas citadas nas alíneas “a, b e c” do item anterior, será

julgado improcedente o Recurso e informada aos licitantes à decisão da Comissão

Permanente de Licitação e o aviso da reabertura do certame, seja na fase de

julgamento da habilitação ou julgamento da proposta, será novamente agendado.

Art. 21 - Na contagem dos prazos recursais, exclui-se o dia da publicação dos atos e

inclui-se o último dia.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das

demais normas pertinentes que deverão ser respeitadas por exigência legal.



Art. 23 - Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente instrução

que não puderem ser sanadas pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos

Humanos deverão ser comunicados formalmente à Controladoria Interna.

Art. 24 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto à Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, por meio de auditoria

interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades

da estrutura organizacional.

Art. 25 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores

organizacionais legais ou técnicos assim o exigirem, bem como manter o processo de

melhoria contínua.

Art. 26 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ibiraçu, 26 de Agosto de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração


