
. ~~ 1/2i:~,.,..

~
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

P O R T A R I A N" 32/2012

fe-

o Presidente e o 1° Secretário do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhes confere a Lei
3.268/57 de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n° 44.045,
de t9 de !1l.lh()de t9S8, re$pectil1a e \lO$teri()rmeute alterad()$ lJela Lei UO

11.000, de 15 de dezembro de 2004, e Decreton° 6.821, de 14 de abril de 2009;
Considerando o inciso lI, do artigo 7°, do Decreto n° 3.555,

de 08 de agosto de 2000, inciso IV do artigo 3° da Lei n° 10.520/2002, a Lei
8666/ 1993 e alterações posteriores,

RESOLVEM:

Art. 1° - Ficam instituidas as Gratificações Especiais a serem concedidas
pelo CREMESEao Pregoeiro, ã Equipe de Apoioe a Comissão Permanente de
Licitação, quando da realização do procedimento licitatório e na modalidade
denominada pregão, atendendo ao disposto no inciso IV do artigo 3° da Lei
Federal n° 10.520/2002.

!3 1°. O valor das Gratificações de que trata o artigo anterior,
corresponde ao seguinte:

I - Ao Pregoeiro será concedida Gratificação mensal no valor
equivalente a 1,5 % (um e meio por cento} do teto constitucional,
enquanto estiver designado.

Il - A cada membro da Equipe de Apoio será concedida a
Gratificação mensal no valor equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do
teto constitucional, quando da realização do pregão.

III - A cada membro da Comissão Permanente de Licitação será
concedida a Gratificação mensal no valor equivalente a 1,5% (um e meio
por cento) do teto constitucional, enquanto estiverem designados.

~ 2°. A Gratificação será paga quando o membro estiver em efetivo
exercicio do mandato de Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação,
não sendo devida quando estiver afastado por motivo de licença ou
férias, ressaltando a Equipe de Apoioque somente será paga quando da
realização do pregão.
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!l 3°. A Equipe de Apoio a que se refere o incisoll do !l 1° será
composta pela Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2". O Pregoeiro e a Equipe de Apoio' desempenharão suas
atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos, funções e
em?regos, I:.endo'1edado o acúmuto degrati.ftca",~s.

~ 1°. - Aprevisão constante no caput deste artigo aplica-se a CPL.

!i2°. - Agratificaçãonão será fracionada ouproporcionalizada.

Art. 3° - Revoga-se a Portaria n° 027/2011 e o artigo 4° das Portarias
nOs 018/2011 e 012/2012.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Dê-se ciência e cumpra-se.

Aracaju, 17 de agosto de 2012.

Conselheiro
Presi
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