
 

 

CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 028/2014-CSDPE/AM (CONSOLIDADA IV) 

 

Regulamenta a criação e as atribuições 
da Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, III, do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defensoria Pública,  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, I, b, da Lei Complementar nº 01, de 30 de 
março de 1990, 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior em Reunião Extraordinária 
datada de 14 de maio de 2014, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1° Fica criada a Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado, com a 
finalidade de receber, examinar e julgar os procedimentos relativos a licitações 
pertinentes aos serviços, inclusive de publicidade e de compras relativas a locações, 
alienações, obras e serviços, nas modalidades de Concorrência, Tomada de Preços, 
Pregão, Convite, Concurso, Leilão e Credenciamento, no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado, atuando ainda: 

I – na promoção do uniforme entendimento das leis e decretos aplicáveis à 
Administração, pertinentes às licitações e contratos, por meio da proposição de minutas 
dos atos normativos; 

II – no assessoramento relativo ao processo de elaboração de projetos, de decretos e de 
atos normativos pertinentes às licitações e contratos; 

III – na execução de atividades relativas a processo e julgamento das licitações de 
interesse da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com observância da legislação 
específica; 

IV – na autorização para expedição de certificados ou atestados requeridos por empresas 
inscritas no registro cadastral; 

V – no exercício do poder decisório sobre pedidos de inscrição no registro cadastral, bem 
como de alterações ou cancelamento; 
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VI – no recebimento das requisições pertinentes, processamento e julgamento das 
licitações, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, relativas a compras, 
locações, alienações, obras e serviços, nas modalidades de Concorrência, Tomada de 
Preços, Pregão, Convite, Concurso, Leilão e Credenciamento; 

VII – na condução dos procedimentos de Concessões e Permissões, nos termos da 
legislação aplicável;  

VIII – na execução de outras atividades pertinentes à sua natureza, nos termos da 
legislação pertinente. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

 

Art. 2° A Comissão de Licitação é composta de um presidente, um vice-presidente, um 
coordenador, um membro da controladoria, um membro da assessoria jurídica, dois 
membros de apoio e dois pregoeiros de livre escolha do Defensor Público Geral (Alterado 
pela Resolução nº 015/2016-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM em 27.10.2016). 

 

§1º Os integrantes serão designados dentre o quadro de servidores da Defensoria 
Pública Estado do Amazonas, com capacitação específica. 

§2º É vedada ao Presidente a atuação como pregoeiro ou membro da equipe de apoio 
das licitações. 

§3º Constitui-se requisito para o exercício da função de pregoeiro a participação no curso 
de capacitação específica 

§4º Dentre os integrantes, serão designados por ato do Presidente da Comissão os 
pregoeiros e os membros da equipe de apoio para atuação nas licitações; 

 

Art. 3° Na composição e no funcionamento da Comissão de Licitação serão observados 
os princípios constitucionais da Administração Pública e os procedimentos de 
competência da Comissão de Licitação, serão processadas e julgadas em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatos. 

Parágrafo único. Caberá à Comissão de Licitação elaborar o Manual de Normas e 
Rotinas da Comissão de Licitação, submetendo-o à aprovação do Defensor Geral. 
(Incluído pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amazonas em 22.09.2014). 

 

Art. 4° REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 21.3.2017) 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5° São atribuições do Presidente da Comissão de Licitação da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas: 

I – promover as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações, 
zelando pela observância dos princípios constitucionais atinentes à Administração 
Pública, das normas gerais da legislação específica, da ordem dos trabalhos e daquelas 
que forem estipuladas no ato convocatório; 

II – convocar expressamente as reuniões da Comissão, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas e indicação da matéria a ser apreciada; 

III – assinar os certificados e atestados referidos no artigo 1º, inciso IV, deste Ato; 

IV – assinar as resoluções decorrentes das decisões do colegiado; 

V – assinar portarias decorrentes da prática de atos administrativos inerentes ao 
funcionamento da Comissão; 

VI – aceitar ou indeferir justificativas de ausência às reuniões apresentadas por membros 
da Comissão; 

VII - promover a adjudicação do objeto da licitação e encaminhar o resultado final do 
julgamento para homologação pela autoridade competente, após o decurso de todos os 
prazos recursais (Alterado pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas em 22.09.2014); 

 VIII – assinar os editais de Concorrência, Tomada de Preços, Pregão, Convite, Concurso 
e Leilão, bem como os avisos a serem publicados; 

IX – Aprovar os pareceres jurídicos referentes aos recursos administrativos interpostos 
nas licitações (Alterado pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas em 22.09.2014); 

X – executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 

 

§1º A antecedência prevista no inciso II deste artigo poderá ser abreviada, bem como 
omitida a pauta, quando ocorrerem motivos excepcionais que possam causar prejuízos 
ou danos a bens ou pessoas. 

§2º Sempre que necessário, o Presidente poderá convocar técnicos, preferencialmente 
servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para auxiliar na análise das 
propostas referentes a licitações que exijam conhecimento técnico ou científico específico 
ou especializado, bem como na análise das propostas correspondentes. 

 

Art. 6° São atribuições do Vice-Presidente da Comissão de Licitação: 
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I – auxiliar diretamente, o Presidente da comissão de licitação na coordenação geral das 
atividades do colegiado; 

II – substituir o Presidente, por delegação deste, em seus impedimentos ou afastamentos 
legais, inclusive na prática de atos de sua atribuição; 

III – executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 

 

Art. 7° São atribuições dos Membros: 

I – participar das reuniões para as quais forem convocados; 

II – rubricar todos os documentos e propostas apresentadas pelos licitantes; 

III – elaborar e assinar as atas das reuniões, relatórios e demais documentos pertinentes; 

IV – executar outras atividades inerentes a sua área de competência. 

 

Art. 8° São atribuições do membro da Assessoria Jurídica: (Artigo e Incisos incluídos pela 
Resolução nº 007/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPEAM em 21.3.2017) 

I – realizar a análise inicial dos processos; 

II – analisar, examinar e emitir despachos de aprovação de processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação; 

III – emitir pareceres acerca dos recursos administrativos, ou quando necessário; 

IV – emitir laudos jurídicos, quando necessário; 

V – executar outras atividades dentro de sua área de competência. 

 

Art. 9° Ao membro da Controladoria Interna designado para a Comissão de Licitação 
competirá realizar correição ordinária em todos os processos de licitação, em qualquer 
fase do procedimento e especialmente antes das deliberações; propondo, quando for o 
caso, retificações, revogações, anulações, medidas de modernização dos serviços, ou 
outras julgadas necessárias; ou ainda, quando da complexidade da matéria sugerir o 
encaminhamento do processo para análise mais criteriosa do Controlador Interno. (NR) 
(Alterado pela Resolução nº 005/2015-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico 
da DPE/AM, em 17.08.2015). 

 

Art. 10. São atribuições do coordenador: 

I – controlar o recebimento dos processos; 

II – levar os processos ao conhecimento do Presidente; 

III – encaminhar aos setores competentes para as respectivas análises; 

IV – elaborar as minutas dos editais de licitação (Alterado pela Resolução nº 41/2014-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 22.09.2014); 

V – publicar os avisos de licitação; 
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VI – controlar o calendário das licitações; 

VII – controlar o tramite da licitação em todas as suas fases, acompanhando todos os 
prazos; 

VIII – acompanhar e controlar o recebimento de documentos relacionados à licitação; 

IX - executar outras atividades dentro da sua área de competência, dentre elas 
encaminhar, mensalmente, relatório de todas as atividades desenvolvidas no setor à 
Diretoria Administrativa. (Alterado pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Amazonas em 22.09.2014). 

 

Art. 11. São atribuições do Pregoeiro: 

I – coordenar os trabalhos da equipe de apoio e conduzir o procedimento licitatório; 

II – realizar o credenciamento dos interessados; 

III – receber os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de 
preços, bem como das declarações dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação; 
IV – abrir  os envelopes-proposta, analisar e desclassificar as propostas que não 
atenderem às especificações do objeto ou as condições e prazos de execução ou 
fornecimento fixadas no edital;  

V – classificar as ofertas, conjugadas as propostas e os lances; 

VI – negociar o preço, visando à sua redução;  

VII – analisar os documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;  
VIII – rubricar todos os documentos e propostas apresentadas pelos licitantes;  

IX – elaborar e assinar a ata da sessão pública; 

X - adjudicar o objeto ao licitante vencedor, nos procedimentos instaurados na 
modalidade pregão, sempre que não houver recurso. (Alterado pela Resolução nº 
41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 
22.09.2014). 

 

CAPÍTULO IV 

DA RETRIBUIÇÃO MENSAL 

 

Art. 12. Serão atribuídas as seguintes remunerações mensais: 

I – ao Presidente da Comissão de Licitação, R$ 5.250,00; (Alterado pela Resolução nº 
001/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 12.1.2018) 

II – ao Vice-Presidente da Comissão de Licitação, R$ 2.500,00; (Alterado pela Resolução 
nº 001/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 12.1.2018) 

 III – aos Pregoeiros, R$ 800,00; (Alterado pela Resolução nº 001/2018-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 12.1.2018) 
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IV – aos Membros de apoio, R$ 400,00; (Alterado pela Resolução nº 001/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 12.1.2018)  

V – REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 019/2016-CSDPE/AM, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, em 5.12.2016); 

VI – ao membro da Assessoria Jurídica, R$ 2.000,00. (Alterado pela Resolução nº 
001/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 12.1.2018) 

 

§1º A retribuição dos pregoeiros e membros de apoio dar-se-á por jetons de presença às 
sessões, fixados nos valores acima mencionados, até o limite de dez reuniões mensais 
ordinárias, podendo reunir-se, extraordinariamente, quantas vezes necessário. (Alterado 
pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amazonas em 22.09.2014). 

§2º As reuniões extraordinárias não serão remuneradas. 

§3º Não será cumulativa a remuneração ao integrante que estiver exercendo mais de 
uma função na Comissão de Licitação. 

§4º Sobre o valor da remuneração mensal e jeton não incidirá desconto previdenciário, 
por não configurar vínculo empregatício o exercício das funções exercidas pelos 
membros que compõem a Comissão. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. A operacionalização dos procedimentos licitatórios será disciplinada por ato do 
Presidente da Comissão de Licitação, respeitadas as regras da Lei Federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1.993. 

 

Parágrafo único. Em qualquer modalidade de licitação, pelo retardamento da execução 
do certame, não manutenção da proposta, comportamento inidôneo, apresentação de 
declaração falsa, cometimento de fraude fiscal, utilização de documento adulterado ou 
ideologicamente falso, ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a Comissão de 
Licitação pode, garantida a prévia defesa, provocar o Defensor Público Geral para que 
seja aplicada ao licitante responsável, as sanções previstas no art. 86 e seguintes da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, sem prejuízo das demais cominações legais. 
(Alterado pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amazonas em 22.09.2014). 

 

Art. 14. É competente para homologar o procedimento licitatório e seu objeto o Defensor 
Público Geral, ou os seus substitutos legais, nos procedimentos licitatórios referentes às 
modalidades Concorrência, Convite e Tomada de preço, remanescendo a competência 
de pregoeiro para adjudicar o objeto nos procedimentos instaurados na modalidade 
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pregão, nos termos do art. 11, X deste regimento. (Alterado pela Resolução nº 41/2014-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 22.09.2014). 

 

Parágrafo único. A autoridade responsável pela homologação do procedimento 
licitatório, referida neste artigo, somente poderá revogar ou anular a licitação em estrito 
cumprimento ao disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
(Incluído pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amazonas em 22.09.2014). 

 

Art. 15. Os recursos administrativos interpostos contra atos dos membros da Comissão 
de Licitação, ocorridos durante o procedimento licitatório, serão analisados e julgados em 
consonância com as regras dispostas no art. 13. (Incluído pela Resolução nº 41/2014-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 22.09.2014). 

 

Art. 16. As informações referentes à Comissão de Licitação serão prestadas por seus 
membros, de acordo com a orientação de seu Presidente. (Renumerado pela Resolução 
nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 
22.09.2014). 

 

Art. 17. Aplicam-se a este Ato as disposições da Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, 
Decreto Estadual n.º 21.178/2000 e demais legislação pertinente à matéria. (Renumerado 
pela Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amazonas em 22.09.2014). 

 

Art. 18. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Manaus (AM), 2 de fevereiro de 2018. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 

 


