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LEI Nº. 2.115 (DOIS MIL E CENTO E QUINZE) DE 06 (SEIS) DE FEVEREIRO DE 2.020 (DOIS 

MIL E VINTE).                                           

                                                                                          Projeto de Lei nº 03/2020 do Executivo 
                                                                              Autoria do Prefeito Municipal Ayres Scorsatto  
 
 
 

   “DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DAS 

ATRIBUIÇÕES DE PREGOEIRO E  INSTITUI  A     

GRATIFICAÇÃO  A  SER  CONCEDIDA AOS 

SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS 

DESIGNADOS PARA O SEU DESEMPENHO, 

BEM COMO AQUELES DESIGNADOS COMO 

MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES”. 

 

AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e ele promulga a 

seguinte Lei: 

 

         Artigo 1˚ - As  atribuições  de  pregoeiro  poderão  ser  exercidas  por  servidores  

efetivos  ou  empregados  públicos  das  carreiras  de  nível  médio,  preferencialmente  

com  diploma  de  nível  superior,  ou  das  carreiras  de  nível  superior,  da  

Administração  Municipal  Direta,  mediante designação da autoridade competente para 

autorizar a abertura da licitação. As atribuições de Presidente da Comissão de Licitação 

poderão ser exercidas  por  servidores  efetivos  ou  comissionados  de  nível  médio,  

preferencialmente  com  diploma  de  nível  superior,  ou  das  carreiras  de  nível  

superior,  da  Administração  Municipal  Direta,  mediante designação da autoridade 

competente para autorizar a abertura da licitação. 

§ 1º - Para ser designado pregoeiro, o servidor deverá  

comprovar  a  habilitação  mínima  exigida   no   "caput"   deste   artigo   e   apresentar   

certificado   de   curso   especifico. 

 § 2º - Os pregoeiros habilitados nos termos do  §  1º  deste  

artigo  deverão  participar  de  cursos de atualização sempre que convocados pela 

Administração. 

§ 3º - Poderão ser designados, no máximo,  2  (dois)  

pregoeiros  no  âmbito  da  Administração   Municipal   Direta.  
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§ 4º - Poderá ser designados apenas 1 (um) Presidente da 

Comissão de Licitação  no  âmbito  da  Administração   Municipal   Direta.  

§ 5˚ - A equipe de apoio deverá ser integrada por 3 (três) 

membros, em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 

administração, respeitando o caput do presente artigo. 

§ 6˚ - A comissão de licitação permanente ou especial deverá 

ser integrada por 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores 

qualificados pertencentes aos quadros permanentes da Administração. 

 

       Artigo 2˚  - A  função  de  Presidente  da  Comissão  de  Licitação, Pregoeiro, 

Comissão de Licitação e Equipe de Apoio do Pregoeiro tem como atribuições: elaborar 

editais de licitações para  aquisição  de  materiais,  contratação  de  serviços  e  obras;  

enviar  as minutas de editais e contratos administrativos para análise e parecer do Setor 

Jurídico;  determinar  a  modalidade  de  licitação,  considerando  o  montante previsto  da  

compra; solicitar informações sobre a dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

§ 1˚ - Além das atribuições acima, cabe ao Pregoeiro, ao 

Presidente da Comissão de Licitação, Equipe de Apoio 

juntamente com referida comissão: 

I - o credenciamento dos interessados, mediante a verificação 

dos documentos que comprovem a existência de poderes para 

formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao 

certame; 

II - o recebimento dos envelopes das propostas e da 

documentação de habilitação, cabendo ainda ao pregoeiro o 

acompanhamento da fase de lances; 

III – em relação ao pregoeiro, a condução dos procedimentos 

relativos aos lances; 

IV – Ao pregoeiro e ao Presidente da Comissão de Licitação 

juntamente cabem a abertura dos envelopes das propostas de 

preços, e a análise de aceitabilidade das propostas; cabendo 

ainda ao pregoeiro o acompanhamento da fase de lances e sua 

classificação; 
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V - a negociação dos preços com vistas à sua redução; 

VI - a abertura dos envelopes de habilitação e sua análise; 

VII - a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao 

licitante vencedor, se não tiver havido na sessão pública a 

declaração de intenção motivada de interposição de recurso; 

VIII - a elaboração de ata; e 

IX - o recebimento dos recursos e o encaminhamento do 

processo devidamente instruído à autoridade superior para a 

decisão, adjudicação do objeto da licitação e homologação ou 

revogação ou anulação do procedimento licitatório. 

 

§ 2º - Além das atribuições dispostas no caput, cabe aos 

Membros da Comissão de Licitações e Equipe de Pregão: colaborar  com  o  Presidente  

da  Comissão  de  Licitações  ou  Pregoeiro nas atribuições a eles impostas; zelar pelos 

processos licitatórios, em cooperação com o Presidente da Comissão de Licitações ou 

Pregoeiro, de modo que sejam devidamente  autuados,  tendo  numeradas  todas  as  

páginas que o integram; 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; participar das sessões de julgamento de propostas e 

análise de documentos de habilitação. 

 

       Artigo 3º - Fica instituída gratificação pelo exercício das atribuições  especificas  do 

pregão e comissão de licitação, a ser concedida aos servidores ou empregados públicos 

efetivos que, na forma do disposto no  artigo  1º  desta  lei,  sem  prejuízo  de suas  

atividades  normais  de  trabalho,  vierem  a  atuar  como pregoeiros, equipe de apoio, 

Presidente ou membro da comissão de licitação. 

§ 1º - A gratificação de que trata o "caput"  deste  artigo  

corresponderá  a  50%  (cinquenta  por  cento) do salário base daquele que exercer as 

atribuições específicas de Pregoeiro ou Presidente da comissão de licitação, por efetivo 

comparecimento em reunião registrada em ata e exercício de referidas atribuições. 

§ 2º - A gratificação de que trata o "caput" deste artigo  

corresponderá  a  25%  (vinte e cinco  por  cento) do salário base daquele que exercer as 

atribuições específicas de Equipe de Apoio ao Pregoeiro ou Membro da comissão de 

http://www.juquitiba.sp.gov.br/


  PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
Estado de São Paulo 

  Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000 – Tel./fax: (11) 46814311 
Site: www.juquitiba.sp.gov.br 

 

                                          

4 

 

licitação, por efetivo comparecimento em reunião registrada em ata e exercício de 

referidas atribuições. 

§ 3º - O valor da gratificação será automaticamente revisado 

sempre que a referência de vencimento que serve de base para o  seu  cálculo  for  

atualizado  na  forma  da  legislação  específica. 

§ 4˚ - Os beneficiados não farão jus a referida gratificação 

durante o período de férias, tendo em vista que a mesma tem por fundamento o exercício 

das atribuições de Presidente e Membro da Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe 

de Apoio. 

§ 5˚ - Não fará jus a referida gratificação os membros da 

comissão de licitação ou equipe de apoio ao pregoeiro nomeados e ocupantes 

exclusivamente de cargos em comissão, não se aplicando o disposto no presente 

aqueles que ocupem cargo efetivo nomeados em comissão. 

§ 6˚ - Os Membros da comissão de licitação, Pregoeiro e 

Equipe de Apoio exercerão referidas atribuições sem prejuízo de suas  atividades  n 

ormais  de  trabalho. 

§ 7˚ - A gratificação de que trata esta lei: 

I  -  não  se  incorporará  ou  se  integrará  à  remuneração  do  

servidor  para  nenhuma  finalidade e não constituirá base de 

cálculo para a contribuição previdenciária; 

II - é incompatível a cumulação da Gratificação pela 

Participação em Comissão de Licitação Especial ou 

Permanente com a gratificação pela participação em equipe de 

pregão ou pregoeiro. 

§ 8˚ - As gratificações de que trata a presente Lei visam 

recompensar o exercício do trabalho extraordinário desempenhado pelo servidor, em 

conjunto com as atribuições inerentes ao seu emprego. 

§ 9˚ - As gratificações disciplinadas nesta Lei não serão 

incorporadas aos vencimentos do servidor em nenhuma hipótese, nem tampouco incidirá 

encargos sociais, possuindo, assim, caráter meramente indenizatório. 

 

       Artigo 4˚ - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação 

orçamentária própria do orçamento vigente. 
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       Artigo 5˚ - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 
      Prefeitura Municipal de Juquitiba, 06 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ÂNGELA SILVEIRA SOARES 
Secretária de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se.  
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