
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI N.° 2.319, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

Dispoe sobre a criaçào de gratificacao 
de funçao para os membros da 
Comissão Permanente de Licitaçào e 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Severinia-SP, e dâ outras 
providências.. 

Celso da Silva, Prefeito Municipal de Severinia. Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuicOes legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 

e prornulga a seguinte lei: 

Art. 1 1 . A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcA0 e 
nomeada por meio de decreto pela Administraçao. corn a funçao de receber, 

examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a realizaçao de 

processos de licitaçao e ao cadastramento de licitantes, em cada orgão. 

§1° A investidura dos membros da Cornissão Permanente de 

Licitacao nao excederá a 01 (urn) ano, vedada a reconduçao da totalidade de seus 

membros para a mesma Comissão no ano subsequente. 

§2° Os membros titulares serão em nCimero de 03 (trés), 

detentores de cargo pertencente ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo. 

Art. 2 1 . 0 PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO são 

designados por meio de decreto pela Administraçao, cuja atribuiçao inclui, dentre 

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 

G SEVERINIA 
Con.truIdo urn Futuro M.Ihor 

Rua Capitao Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300 

Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br  

CEP. 14.735-000 / Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 



, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
—,'tw qw  

.. 	 .r.wl. 

cao, bern coma a habilitacao e a adjudicacao do objeto do certame ac ,  

encedor. 

Art. 30•  Os servidores investidos das atribuiçoes de Pregoeiro 

ue(flbIOS da Comissão Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de 

Severinia-SP passarn a fazer jus a urna gratificacao de funçao mensal no valor de 

R$ 1 .000,00 (mil reais). devendo serem pagos juntarnente corn as vencimentos dos 
servidores. 

§ 1°. As gratificacaes serão reajustadas na mesrna data e nos 

rnesrnos indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores 

püblicos municipais. 

§ 2° A gratificaçao de funçao de que trata este artigo nao sera 

incorporada, em nenhuma hipótese, ao salário/vencirnento dos servidores 

ocupantes da funcao gratificada. 

Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

revogadas as disposicOes em contrário. 

Prefeitura Municipal de SeverInia, em 05 de Abril de 2018. 

CELS 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi a 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diana Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 

ELIX4N i AilNHA PAGI 
Escrituraria *\ 
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