
C �RES-Cariri Oriental 
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESiDUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

RESOLUCAO N° 001/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispoe sobre a concessao de gratifica9ao 
aos membros da Comissao Permanente de 
Licitacao e Pregao do Cons6rcio 
Publico de Manejo dos Resf duos S61idos da 
Regiao Cariri Oriental e da outras 
providencias. 

O Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri 

Oriental, no uso das atribuicoes legais que lhe confere o Contrato de Cons6rcio Publico, 

e 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a concessao de gratifica96es, 

oferecendo a todos as mesmas condicoes para o exercfcio das atribuicoes que lhes 

foram conferidas em razao do desempenho do cargo de membros da cornissao 

permanente de licitacao. 

CONSIDERANDO a deliberacao da Assembleia do Cons6rcio Pubtico de Manejo dos 

Residues S61idos da Regiao Cariri Oriental realizada em 24 de fevereiro de 2021, nos 

termos em que aprovou a resolucao n° 01/2020 do Estatuto do Cons6rcio Publico de 

Manejo dos Residues S61idos da Regiao Cariri Oriental. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica institufda gratifica9ao pela efetiva participacao em 6rgao de deliberacao 

coletiva, aos integrantes da Comissao Permanente de l.icitacao do Cons6rcio Publico 

de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental para o exercicio das funcoes 

estabelecidas no art. 6°, incise XVI da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracoes 

(atividades como membro titular da Cornissao Permanente de t.icitacao e Pregao). 

§ 1° - Considera-se para efeitos de recebimento da Gratitlcacao de que trata o caput 

deste artigo, as atividades a seguir identificadas: 

I - Atividade de Pregoeiro; 

II - Membros titulares da Comtssao Permanente de t.icitacao. 
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§ 2° - Os membros titulares das comissces de que trata o caput desempenharao suas 

atrlbulcoes concomitantemente com as de seus respectivos cargos, funcoes e 

empregos. 

Art. 2° - Para fins desta Resolucao, entende-se Cornissao Permanente de Licitacao, o 

grupo de servidores encarregados de, por um peri odo de 12 meses, receber, examinar 

e julgar os documentos e procedimentos relatives a realizacao de processes de ticitacao, 

nas modalidades previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteracoes e dos 

processes de dispensa de licitacao, quando houver. 

Art. 3° - A Cornissao Permanente de Licitacao sera institufda mediante Portaria, pelo 

Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri 

Oriental, que indicara o nome do presidente, dos 02 (dois) membros e 01 (um) suplente, 

devendo ser, obrigatoriamente, publicada no site do Cons6rcio na internet e afixada em 

mural na sede do Cons6rcio. 

Art. 4° - Para fins desta Resolucao, entende-se pregoeiro o servidor, designado dentre 

o quadro de pessoal, detentores de cargo de provimento efetivo, cuja atribuicao inclui, 

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

sua classificacao, bem como a habilitacao e a adiudicacao do objeto do certame ao 

licitante vencedor dos pregoes publicos. conforme determina o inciso IV do art. 3.0, da 

Lei Federal n. 0 10.520, de 17/07/2002. 0 pregoeiro sera instituido mediante Portaria. 

Art. 5° - Cada integrante da Comissao Permanente de Licitacao, recebera gratificac;ao 

no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), por cada processo licitat6rio realizado, 

distribufdo da seguinte forma: 

a) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licitacao para 

contratacao dos servicos de assessoria contabil: 

b) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licitacao para 

contratacao dos services de assessoria juri dica; 

c) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licita<;ao para 

contratacao dos services de assessoria administrativa; 
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d) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licitacao para 

contratacao dos services de assessoria de tlcltacao: 
e) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licitac;ao para 

contratacao dos servicos de locacao de sistemas; 

f) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licitacao para 

contratacao dos services de site e mfdias sociais; 

g) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de ucltacao para 

contratacao dos services de locacao de autom6vel; 

h) R$ 120,00 (cento e vinte) referente ao processo de dispensa de licitac;ao para 

contratacao dos services de engenharia. 

Art. 6° - O valor da presente gratificac;ao, nos montantes aqui estabelecidos, e extensfvel 

aos demais processos licitat6rios que sejam realizados, no interesse do CONS6RCIO 

PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS S6LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL I 

CORES. 

Art. 7° - A gratificac;ao, que sera paga em parcela (mica, sera devida apenas quando a 

cornissao for convocada para presidir os trabalhos que lhe sao inerentes ao efetivo 

exercfcio do mandato de Pregoeiro, Presidente e Membro da Cornissao de Licitacoes. 

Art. 8° - O pregoeiro recebera igual gratificac;ao estabelecida no artigo 5°. 

Art. 9° - 0 servidor nomeado como suplente na cornissao de que trata esta resolucao, 

quando designado para substituir membro titular, fara jus a gratificac;ao na seguinte 

proporcao: 

I - substituicao igual ou superior a 24 (vinte e quatro) dias, o valor sera pago 

integralmente; 

II - Substituicao de 18 (dezoito) a 23 (vinte e tres) dias, 70% (setenta por cento) do valor 

da gratificac;ao do titular; 

Ill - Substituicao de 1 O (dez) a 17 (dezessete) dias, 50% (cinquenta por cento) do valor 

da gratificac;ao do titular; 

IV - Substituicao de 01 (um) a 09 (nove) dias, 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 

gratifica<;ao do titular. 
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Art. 10 - A gratifica9ao ora institufda e de natureza transit6ria, sendo devida somente 

enquanto os servidores estiverem desenvolvendo as atividades inerentes a Comtssao e 

atividade de pregoeiro, nao se incorporando ao vencimento em hip6tese alguma. 

Art. 11 - A Oratificacao sera paga quando o membro estiver em efetivo exercf cio do 

mandato de Pregoeiro, Presidente e Membro da Cornlssao de Licitacoes, nao sendo 

devida quando estiver afastado por motivo de licenca, ferias ou qualquer outro previsto 

na legisla9ao. 

Art. 12 - 0 servidor apenado com qualquer sancao administrativa flea impedido de 

participar da Comissao de Licitacoes. 

Art. 13 -A concessao ou o recebimento de gratifica9ao indevida acarretara sancoes nas 

areas administrativas, civis e criminais. 

Art. 14 - T odas as despesas relativas ao pagamento de gratifica96es devem ser 

disponibilizadas no Portal da Transparencia do Cons6rcio Publico de Manejo dos 

Resfduos S61idos da Regiao do Cariri Oriental. 

Art. 15 - Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao. 

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO 
CARIRI ORIENTAL I CORES - Cariri Oriental, 24 de fevereiro de 2021. 

Pref · o Municipal de Milagres 
Presidente do Cons6rcio Publrco de Manejo dos Resf duos S61idos da Regiao Cariri 

Oriental 
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CERTIDAO DE PUBLICACAO 

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao 

Tribunal de Contas dos Municipios, que "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE 

GRATIFICA<;Ao AOS MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<;Ao E 

PREGAO DO CONS6RCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA 

REGIAO CARIRI ORIENTAL EDA OUTRAS PROVIDENCIAS" foi publicada na data de 

hoje no Site e no Quadro de Avisos da Sede do Cons6rcio Publico de Manejo dos 

Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, local destinado a divulga�ao dos atos 

oficiais do Cons6rcio. 

Pelo que firmo a presente. 

CONS6RCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS S6LIDOS DA REGIAO 
CARIRI ORIENTAL I CORES - Cariri Oriental, em 24 de fevereiro de 2021. 

IREDO 
unicipal de Milagres 

Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resf duos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental 
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