
EMENDA Nº 1 E SUBEMENDA À EMENDA 1 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2019 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO – SEGUNDA DISCUSSÃO 

O caput do art. 250-F, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, 
que esta sendo modificado pelo art. 22, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 250-F - Os servidores designados, por Portaria, para o 
desempenho de função de Pregoeiro, farão jus a uma gratificação 
mensal no valor equivalente a 42,5% (quarenta e dois e meio por 
cento) do valor do Símbolo C-1A.” 

Câmara Municipal de Marília, em 2 de julho de 2019. 

 
Delegado Wilson Damasceno (PSDB)  

Vereador 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO – SEGUNDA DISCUSSÃO 

 
Dar a seguinte redação ao art. 250-F da Lei Complementar nº 11, de 17 de 
dezembro de 1991, que está sendo modificado pelo art. 22: 
 

“Art. 250-F – Os servidores designados, por Portaria, para o desempenho 
de função de Pregoeiro farão jus a uma gratificação mensal no valor 
equivalente a 42,5% (quarenta e dois e meio por cento) do valor do 
Símbolo C-1A. 
 
Parágrafo único. São atribuições de Pregoeiro: 

 
I - conduzir o procedimento licitatório, inclusive na fase de lances; 

II - credenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos 
que comprovem a existência de poderes para formulação de 
propostas, lances e demais atos inerentes ao certame; 

III - receber a declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, bem como os envelopes-proposta e os 
envelopes-documentação; 

IV - analisar as propostas e desclassificar aqueles que não atenderam 
os requisitos previstos no edital; 

V - classificar as propostas segundo a ordem crescente de valores ao 
final ofertados e a decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do 
menor preço; 



VI - adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver 
havido na sessão pública a declaração de intenção motivada de 
interposição de recurso; 

VII - elaborar a ata da sessão pública, que deverá conter, sem prejuízo 
de outros elementos, o registro: 
a) do credenciamento; 
b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de 

classificação; 
c) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor 

preço; 
d) da análise dos documentos de habilitação; e 
e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer. 

VIII - receber os recursos; 
IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior 

para o exercício das atribuições definidas em regulamento.” 
 
Em decorrência, suprimir as atribuições da função de Pregoeiro do item VIII do 
Anexo VII da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, que estão 
sendo acrescentadas pelo Substitutivo. 
 
Prefeitura Municipal de Marília, 05 de julho de 2019. 
 
 

DANIEL ALONSO 
Prefeito Municipal 

 


