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VIII - a execucao de outras tarefas correlatas.

VII - 0 processamento e julgamento das habilitacoes preliminares, as
inscricoes em registros cadastrais, as suas alteracoes e cancelamentos, juntamente com os demais
membros da comissao;

VI - 0 recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e
procedimentos relativos as licitat:;oes e ao cadastramento, juntamente com os demais membros da
comissao;

lei:

I - a coordenacao dos services da comissao;
II - a elaboracao dos editais licitatorios;
III - 0 acompanhamento e orientacao dos trabalhos a serem executados

pelos outros membros da comissao;
IV - a publicacao nos orgaos oficiais das minutas dos editais de licitacao

nos termos e prazos da lei;
V - a publicacao dos extratos dos contratos 110S termos enos PlaZOS da

§ 10 - Para 0 Presidente da CPL:

Art. 4u - Alem das fimcoes a serem executadas pelo servidor designado e
ja estabelecidas em lei propria, destacam-se ainda:

Art. 3u - A gratificacao a que se refere 0 art. 2° desta Lei, sera
correspondente a urn salario minimo pOI mes, e ser paga a cada urn dos membros da Comissao
Permanente de Licitacoes.

portaria.
r ~A designacao dos membros da comissao sera procedida por

Art. 1(; - Fica criada a Funcao Gratificada, para os servrdores que
acumularem as suas atribuicoes de carreira, as funcoes inerentes e de responsabilidade da
Comissao Permanente de Licitacoes de que trata a Lei Federal n" 8.666/93, conforme Lei n° 177,
de 22 de junho de 2004.

A Camara Municipal de Sao Jose da BarralMG aprovou e eu, Jose
Donizete Vilela, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei complementar.

"DisjlOe sobre a criacao de funcao
gratificada e da outras providencias."

LEI COIVIPLElVIENFf AR N"O 16/2005.
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Prefeito Municipal

Sao Jose da BarralMG, 24 de Outubro de 2005.

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogando
se as disposicoes em contrario.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execucao dcsta Lei correrao a conta
de dotacoes orcamentarias proprias constantes do orcamento vigente e dos posteriores.

VI - assessoramento ao Presidente da CPL, quando for necessario;
VII - a execucao de outras tarefas correlatas.

§ 2° - Para os demais membros da CPL:
I - 0 controle dos cadastros;
II - 0 controle de correspondencias e a expedicao de oficios;
III - recebimento de propostas e encaminhamento ao Presidente;
IV - 0 recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e

procedimentos relativos as licitacoes e ao cadastramento, juntamente com °Presidente;
V - 0 processamentc e julgamento das habilitacoes preliminares, as

inscricoes em registros cadastrais, as suas alteracoes e cancelamentos, juntamente com 0

Presidente;
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