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RESOLUÇÃO 01/2008 

 

 

 REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA – 
ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS – SEGUNDA 
DISCUSSÃO E REDAÇÃO FINAL - APROVAÇÃO 

 Aprova, em segunda discussão, proposta formulada pela Diretoria, 
de alteração dos artigos 64, 65 e 66 de seu Regimento Interno, 
apresentada na forma do Art. 84, do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo. 

 
 

Processo CD-14/2005. 
 
 
O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos incisos XI e XXIV, do Art. 45, do Estatuto Social, combinado com os 
incisos XI e XXIV, do Art. 76, do Regulamento Geral, ao deliberar, em segunda discussão, 
sobre proposta formulada por cinqüenta (50) Conselheiros no exercício do mandato, de 
alteração dos artigos 64, 65 e 66, do Regimento Interno da Diretoria, visando instituir a 
modalidade de licitação denominada Pregão, para a aquisição de bens e serviços pelo Clube, 
aprovada em primeira discussão na 555ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
29/10/2007; e sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de Redação,  

 
RESOLVE 

 

I - APROVAR, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada por ocasião da 
primeira discussão; 

  

II - APROVAR, integralmente, o projeto de redação final proposto pela Comissão 
Especial de Redação, 

  

 

III - FICANDO assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
 
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA 

“Art. 64 - São modalidades de licitação:  
... 
IV - PREGÃO, presencial ou eletrônico, destinado à aquisição de bens e 
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, 
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ressalvando-se apenas as obras e serviços e valores previstos no artigo 67 
deste Regimento, será precedido de divulgação ampla, com antecedência 
mínima de quarenta e oito (48) horas, e regulado subsidiariamente pela 
legislação federal, em consonância com os parágrafos 7º e 9º, desse mesmo 
artigo. 
... 
§2º - Os julgamentos de convites, tomadas de preços, concorrências e pregões 
deverão ser transcritos, em respectivo Termo de Encerramento de Edital, e 
homologados pelo Presidente. 
... 
§4º - Os procedimentos licitatórios, quer sejam convites, tomadas de preços, 
concorrências e pregões deverão, pelos prazos previstos, ser afixados nos 
quadros de divulgação existentes no Clube, bem como disponibilizados na sua 
página da Internet em item distinto, ou de chamada para página criada 
especialmente para essa finalidade, dando-se conhecimento ao Conselho 
Deliberativo. 
...  
§7º - O Pregão, de modo geral, tem preferência em relação às demais 
modalidades de licitação, acima elencadas, e deverá ser realizado por meio 
eletrônico, sempre que possível semelhante procedimento. 
§8° - Evitar-se-á contratação para fornecimento de bens e serviços, de 
qualquer natureza jurídica e valor, exceto se inerente ao objeto contratual, 
por prazo superior a 1 (um) ano, e a prorrogação, sem que haja novo certame 
licitatório, de contratos, por novos períodos, mesmo que os respectivos 
instrumentos prevejam semelhante possibilidade, salvo se demonstrada a 
conveniência e oportunidade na prorrogação, analisadas sob o prisma da 
economicidade. 
§9º - Os bens e serviços comuns passíveis de serem licitados, por meio de 
pregão, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser, 
concisa e objetivamente, definidos em edital, com base em especificações 
usuais de mercado. 
 
Art. 65 - Nas licitações, excetuando-se a modalidade do Pregão, serão 
observados os seguintes limites: 
 ... 
 
Art. 66 - ... 
X - para contratação de serviços de manutenção e aquisição de peças de 
reposição para equipamentos do mesmo fornecedor. 
§1º - As exceções à obrigatoriedade de licitação, previstas acima, deverão, 
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por excepcionarem a regra geral, estar perfeitamente caracterizadas. 
§2º - A dispensa de licitação deverá ser sempre homologada pelo 
Presidente.”. 

 
 

 
557ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2008. 
 
 
 
 

ALBERTO ANTONIO PASCARELI FASANARO 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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