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I- o credenciamento dos interessados;

II- o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de

habilitação;
III- a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação

dos proponentes;

IV- a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do

lance de menor preço;

V- a adjudicação da proposta de menor preço;

VI- a elaboração de ata;

VII- a condução dos trabalhos da equipe de apoio;

VIII- o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;

IX- o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à

autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

X- coordenar o processo licitatório;

XI- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo

setor responsável pela sua elaboração;

Art. 1o - Fica criado o cargo em provimento de comissão de Pregoeiro no âmbito da

Câmara Municipal de Moju.

Art. 2o - O pregoeiro tem como atribuição o recebimento das propostas e lances, a

análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, cabendo ainda:

Cria o cargo de Pregoeiro no

âmbito da Câmara Municipal de

Moju

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, APROVOU E A MESA

DIRETORA SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO N 002/2022

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

, CÂMARA MUNICIPAL DE
"
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Vice-

XII- conduzir a sessão pública na internet;

XIII- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelcidos no

instrumento convocatório;

XIV- dirigir a etapa de lances;

XV- verificar e julgar as condições de habilitação;

XVI- receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente

quando mantiver sua decisão;

XVII- indicar o vencedor do certame;

XVIII- adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a

homologação.

Art. 3o. Será exigido do Pregoeiro serenidade, objetividade, persuasão, organização,

respeito ao formalismo do procedimento, domínio emocional (autocontrole, segurança)

e do ambiente (liderança), agilidade, domínio da realidade mercadológica e da

realidade interna da Câmara Municipal de Moju;

Art. 4o O pregoeiro da Câmara Municipal de Moju deverá ter formação de no mínimo de

nível médio e curso específico de Formação de Pregoeiro.

Art. 5o A remuneração do Pregoeiro será no valor de R$ 3.293,93 (três mil e duzentos

noventa e três reais e noventa e sete centavos)

Art. 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos ao dia 01 d Janeiro de 2021.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, Em 11 de março de 2022.
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