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LEI N? 395/2014 

EMENTA: Atribui gratlfjca^ao aos Servidores 
designados para gerenciar o SAGRES/LICON 
e Altera os artigos 46, 47, 48 e 49 da Lei 
Municipal N9. 312/2009. 

O PREFEITO DO MUNICfPIO DE IATI, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribui^des legais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu Sanciono a 
seguinte Lei: 

PROJETO DE LEI: 

Art. I9. Os servidores efetivos e cargos comissionados que forem 
designados para Gerenciadores do SAGRES/LICON, receberao acrescimo a tftulo de 

^ gratifica^ao, 50% (cinquenta por cento) do seu salario base, e os servidores comissionados, 
uma representagao de mesmo percentual. 

Art. 29. Os arts, 46, 47, 48 e 49, da Lei Municipal N9. 312/2009 de 11 
de setembro de 2009 passam a vigorar com as seguintes altera^oes: 

"Art. 46. - Sera Concedida uma Gratificagao no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento base do servidor que vier a participar como membro 
de comissao de licitagao e aos servidores comissionados, uma representa^ao de mesmo 
percentual." 

"Art. 47 - Sera Concedida uma Gratifica^ao no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento base do servidor que vier a ser designado como 
Presidente de comissao de licitagao e aos servidores comissionados, uma representa^ao de 
mesmo percentual." 

^ "Art. 48 - Sera Concedida uma Gratificagao no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento base do servidor que vier a participar da equipe de 
apoio ao Pregao e aos servidores comissionados, uma representa?ao de mesmo percentual." 

"Art. 49 - Sera Concedida uma Gratifica^ao no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento base do servidor que vier a ser designado para 
Pregoeiro e aos servidores comissionados, uma representa^ao de mesmo percentual." 

Art. 39. Sao atribui?6es da Comissao Permanete de Licita^oes/ 
Comissao de Apoio ao Pregao da Prefeitura Municipal de lati, mas nao se limitando a: 

a) Coordenar os Processes Licitatorios; 
b) Confeccionar Editals e minutas de Contratos, submetendo-os £ aprecia?ao e 

aprovagao da Assessoria Jun'dica; 
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c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicagoes necess^rias na forma 
da legislagao vigente; 

d) Esclarecer as duvldas sobre o Edital; 
e) Abrir envelope com a documentagao de habillita^ao, examinar os documentos, 

elaborar ata de reunioes e emitir relatorio de julgamento; 
f) Processar e julgar a fase de habllltagao e propostas; 
g) Abrir evelope com a proposta de pregos, examinar os documentos, elaborar a Ata da 

reuniao, mapas inicial e final e emitir relatorio de julgamento; 
h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o 

Edital; 
i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em primelra instancia; 
j) Requisitar parecer tecnico e/ou jundico, quando julgar necessario; 
k) Adotar outras providdncias que se fizerem necessarias; 
I) Promogao de diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugao do 

process©, vedada a inclusao posterior de documentos ou informa?6es que deverlam 
constar originalmente da proposta; 

m) Autentica^ao de copias de documentos apresentados juntamente com seus origlnais 
para o certame ou cadastramento na forma da Lei; 

n) Allmenta?ao do Sagres/Licon. 

responderao solidariamente por todos os atos pratlcados pela Comissao, salvo se a posi^ao 
divergente estiver fundamentada e registrada em Ata lavrada na reuniao em que tiver sido 
tomada a decisao. 

Art. 59. 0 mandate dos membros da Comissao Permanente de 
Licitacao/Comissao de Apoio ao Pregao nao excedera a urn ano, vedada a recondu^ao da 
totalidade de seus dos membros. 

Art. 49. Os membros da Comissao Permanente de Llcita^oes 

Art. 69, Esta Lei entra em vigor na data de sua publica^ao, com 
efeito retroativo a I9 de janeiro de 2014. 

Art. 72. Revogam-se as disposi?6es em contrario. 

iabinete do Prefeito, 29 de Agosto de 2014. 
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