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LEI MUNICIPAL Nº 494, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022. 

  

 Criação o Agente de Contratação Municipal, a Comissões de 

Contratação e a Equipe de Apoio, no âmbito da Prefeitura Municipal de 

São Rafael/RN conforme às disposições previstas na Lei Federal nº 14.133, 

de 01 de abril de 2021. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Esta Lei tem como objetivo a criação do Cargo em Comissão e Função 

de Agente de Contratação do Município da Prefeitura Municipal de São 

Rafael/RN em conformidade com às disposições constantes da Lei Federal nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, definindo às atividades por ele desenvolvida, a 
Criação o Agente de Contratação Municipal, a Comissões de Contratação e a 

Equipe de Apoio, bem como a instituição do adicional de produtividade por 

procedimento finalizado de compra, obra, serviço contratado ou registro de 
preços, a ser rateado entre os agentes designados para as atividades. 

 

 
Art. 2º Para os fins desta Lei considera-se:  

I - agente de contratação do Município: cargo em comissão ocupado por pessoa 
de livre nomeação e exoneração designada pelo Prefeito Municipal ou 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública para ocupar as funções de inerentes à tomar decisões, 
acompanhar o trâmite da licitação e procedimentos de contratação direta, dar 

impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 

necessárias ao bom andamento do certame até sua homologação;  
 

II - equipe de apoio: servidores indicados para auxiliar e oferecer suporte ao 

agentes de contratação em atos não decisórios, bem como organização, 

confecção de atas, elaboração de relatórios e demais documentos que 

subsidiem a tomada de decisão; 

 
II – comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela 

Administração, em número mínimo de 3 (três), que em caráter permanente ou 

especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às 
licitações tidas como especiais pela sua natureza e/ou complexidade.  

 

 
CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO DO CARGO EM COMISSÕES DE AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

 

Art. 3º Ficam criado no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São 
Rafael/RN o cargo de provimento em comissão de Agente de Contratação do 

Município, que por ser de Assessoramento especializado e imediato ao 

Prefeito, gozando de prerrogativas inerentes ao cargo e com a natureza jurídica 
de secretários, com a vinculação administrativa a Secretaria de Tributação, 

Administração e Finanças. 

 
§ 1º Para fins de alocação na matriz salarial, o cargo em comissão criado pelo 

caput deste artigo receberá pela nomenclatura remuneratória dos Cargos nível 

CC1; 
 

§ 2º Para a ocupação do presente Cargo se faz necessário que o ocupante tenha 

nível escolar superior, preferencialmente nas áreas de Administração, Ciências 
Contábeis, Direito ou Economia, bem como apresentar comprovação de 

experiencias em contratações públicas e habilitação de pregoeiro; 

 
§ 3º O Agente de Contratação do Município tem as seguintes atribuições: 

 

I – Gerenciar o sistema de compras e contratações: 
a) revisar o Documento de Formalização da Demanda – DFD; 

b) determinar quem será o servidor envolvido em cada fase 

preparatória, segunda a especificidade de cada tipo de contratação; 
c) fiscalizar a formação do preço base junto ao setor de 

compra/cotação; 

d) atuar em todas os tramites que resultem em uma contratação 

eficiente; 
e) atuar junto aos gestores e fiscais de contratos de modo a identificar 

problemas nas contratações vigentes de modo a inserir possíveis soluções nas 

contratações futuras.  
 

II – Acompanhar e acompanhar a tramitação dos procedimentos das fases: 

a) preparatória; 
b) de divulgação do edital de licitação; 

c) de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

d) de julgamento; 
e) de habilitação; 

f) de recursos; e 

g) de homologação; 

 

III - Tomar decisões sobre de questionamentos internos e externos, 

justificando-os sempre que necessário; 
 

IV - Acompanhar o trâmite da licitação; 

V - Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 
certame será denominado pregoeiro; 

VI - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado; 

VII – Divulgar o resultado divulgado a todos os licitantes e anexando a ata aos 
autos do processo licitatório; 

VIII - Dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras 
atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 

  

 
CAPÍTULO III 

DA FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO 

   
Art. 4º Quando as atribuições do Agente de Contratação do Município, 

descritas no §3º, art. 3º desta lei, forem desempenhadas por servidor efetivo 

deste município, ele recebera, a título de gratificação de função. 

 

§ 1º Para que o servidor efetivo possa desempenhar as funções de Agente de 

Contratação do Município deverá cumprir os requisitos descritos no § 2º, art. 
3º desta lei municipal. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DAS COMISSÕES DE CONTRATAÇÃO E SEU FUNCIONAMENTO 

 
Art. 5º As comissões de contratação destinadas às contratações públicas 

poderão ser constituídas por, no máximo, 3 (três) agentes públicos cada, 

vedada a acumulação de parcelas fixas pela participação em mais de uma 
comissão de contratação. 

 

§ 1º As licitações realizadas na modalidade “pregão” deverão ser processadas 
por aquele que esteja devidamente habilitado, como pregoeiro, para o exercício 

desta atribuição, mediante o auxílio dos integrantes da equipe de apoio. 

 
§ 2º As equipes de apoio devem ser compostas, na sua maioria, por servidores 

ocupantes de cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente 

pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Rafael/RN.  
 

 

Art. 6º A Secretaria de Administração poderá constituir Comissões de 
Contratação para compra, obra, serviço contratado ou registro de preços de 

objetos tidos como especiais pela sua natureza e/ou complexidade. 

 
 

Art. 7º O servidor que atuar como agente de contratação do município, 

membro de comissão de licitação ou equipe de apoio deverá comprovar as 
atividades realizadas por meio de relatório circunstanciado, inserido nos autos 

do procedimento de pagamento.  

 
 

Art. 8º O servidor público efetivo municipal designados para o exercício das 

atividades constantes do art. 2º e 3º desta Lei, farão jus à verba indenizatória 
pelos serviços prestados, nos seguintes valores:  

 

I – quando designados para atuarem como:  
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a) agentes e membros de comissão de contratação: R$ 1.000,00 (um mil reais); 
b) membros de equipe de apoio: R$ 500,00 (quinhentos reais).  

Parágrafo único. A Gratificação de Função concedidas em regime fixo mensal 

poderão ser acrescidas do adicional de produtividade através de gratificação 

por procedimento finalizado, previsto no art. 10 desta Lei.  

 

 
Art. 9º A verba indenizatória, de natureza não remuneratória, de que dispõe o 

art. 8º desta Lei, possui as seguintes características:  

 
I – não será computada para efeito do limite remuneratório;  

II – não será incorporada à remuneração do servidor para quaisquer efeitos;  

III – não será considerada para efeito de recebimento do 13º (décimo terceiro) 
salário, férias e 1/3 (um terço) de férias;  

IV – não se configura como rendimento tributável do servidor;  
V – não gera efeitos de incorporação em vencimento, proventos de 

aposentadoria e pensões; e  

VI – é condicionada ao período de efetivo exercício na função desempenhada.  
 

 

Art. 10. Fica instituído o Adicional de Produtividade incidente sobre os 
procedimentos finalizados que resultam em compra, obra, serviço contratado 

ou registro de preços, a ser rateado entre os agentes designados para as 

atividades constantes do art. 2º desta Lei Complementar e que tenham atuado 
no procedimento de contração ou licitação, seguindo os seguintes parâmetros:  

 

I – ao Agente de Contratação do município será creditado a título de Adicional 
de Produtividade por procedimento finalizado a importância de R$ 100,00 

(cem reais); 

II – para os integrantes da Equipe de Apoio será creditado a título de Adicional 
de Produtividade por procedimento finalizado a importância de R$ 50,00 

(cinquenta reais); 

III – existindo a nomeação de Comissão Especial de Contratação a cada 
integrante será creditado a título de Adicional de Produtividade por 

procedimento finalizado a importância de R$ 100,00 (cem reais). 

 
Art. 11. Os servidores que atuarem, simultaneamente, em mais de uma das 

atividades elencadas no art. 2º desta Lei, ainda que procedimentos diferentes 

apenas receberão a parcela fixa da verba indenizatória de maior valor, 
permitida a cumulação de produtividade de contratação.  

 

 
Art. 12. Em caso de afastamento ou impedimento do Agente de Contratação do 

Município, membro de Comissão Especial de Contratação ou integrante de 

Equipe de Apoio, o substituto designado pela autoridade competente fará jus à 
verba indenizatória do servidor originário pelo prazo que durar o afastamento.  

 

 
CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRANSIÇÃO 

 
Art. 13. As comissões permanentes de licitação, instituídas para atendimento 

do previsto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apenas poderão 

atuar no âmbito do Poder Executivo Municipal até o prazo previsto no inciso II 
do art. 193, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.  

 

§ 1º No período de vacatio legis da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, fica vedado o recebimento da verba indenizatória de que trata esta lei 

pelos servidores que fazem jus à gratificação constante do art. 8º, da Lei 

Municipal nº 324, de 12 de março de 2013 em face do desenvolvimento de 
atividades análogas, resguardado o direito de opção;  

 

§ 2º A contar da data de publicação desta lei o servidor terá 120 (cento e vinte) 
dias para realizar a opção de que trata o § 1º deste artigo, enquanto durar o 

período de vacatio legis;  
 

§ 3º Findo o prazo estabelecido no § 2º, apenas poderá fazer a opção o servidor 

que não tenha recebido naquele exercício a gratificação do art. 8º, da Lei 
Municipal nº 324, de 12 de março de 2013, no exercício de atividades de 

licitação, limitado seu recebimento até a data estipulada no inciso II, do art. 

193 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou suas alterações.  
 

 

CAPÍTULO VI 
DAS VEDAÇÕES PARA ATUAÇÃO NA AREA DE LICITAÇÕES 

 

Art. 14. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações 
e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: 

 
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 

licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
do domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato; 

 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional; 

 

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, 
indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa em lei. 

 
§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, 
devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria. 
 

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 

preste assessoria técnica.  

 
 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias da Secretária de Tributação, Administração e Finanças 
do Município de São Rafael/RN, consignadas no Orçamento Geral do 

Município. 

 
 

Art. 16. Fica inserido o item 3 ao inciso I, art. 2º da Lei Complementar nº 384, 

de 27 de outubro de 2016, com o seguinte dispositivo: 
[...] 

3. Agente de Contratação do Município – CC1. 

[...] 
 

 

Art. 17. Fica inserido o inciso III-A ao art. 3º da Lei Complementar nº 384, de 
27 de outubro de 2016, com o seguinte redação: 

[...] 

III-A. Agente de Contratação do Município - ACM – gerenciar o sistema de 
compras e contratações no que tange revisar o Documento de Formalização da 

Demanda – DFD; determinar quem será o servidor envolvido em cada fase 

preparatória, segunda a especificidade de cada tipo de contratação; fiscalizar a 
formação do preço base junto ao setor de compra/cotação; atuar em todas os 

tramites que resultem em uma contratação eficiente; atuar junto aos gestores e 

fiscais de contratos de modo a identificar problemas nas contratações vigentes 
de modo a inserir possíveis soluções nas contratações futuras. Acompanhar e 

acompanhar a tramitação dos procedimentos das fases: preparatória; de 

divulgação do edital de licitação; de apresentação de propostas e lances, 
quando for o caso; de julgamento; de habilitação; de recursos e de 

homologação. Tomar decisões sobre de questionamentos internos e externos, 

justificando-os sempre que necessário. Acompanhar o trâmite da licitação. Em 
licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 

certame será denominado pregoeiro. Negociar condições mais vantajosas com 

o primeiro colocado. Divulgar o resultado divulgado a todos os licitantes e 
anexando a ata aos autos do processo licitatório. Dar impulso ao procedimento 

licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom 

andamento do certame até a homologação. 
[...] 

 
 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 

Dê-se ciência. Registre-se. Cumpra-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO. 

 
 

São Rafael/RN, em 21 de setembro de 2022. 

 
 

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA N° 09.015/2022 – GP. 

 

CONCEDE PERMISSÃO PARA EMPLACAMENTO VEÍCULO DE 

ALUGUEL.                                      

                   

               

 
O Prefeito Municipal de São Rafael – RN, no uso de suas atribuições legais e 

considerando os termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município, combinado 

com a Lei nº 150 de 15 de abril de 1999. 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1° – Conceder permissão para o veículo cujas características estejam 

abaixo mencionadas seja emplacado na categoria de transporte de aluguel, na 
forma preceituada pela lei em referência;     

 

                      PROPRIETÁRIO: GILSON PINHEIRO 
                      ESPÉCIE TIPO: PASSAGEIRO/AUTOMOVEL/NÃO 

APLICAVEL 

                      ANO DE FABRICAÇÃO: 2022 – ANO MODELO – 2023 
                      COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA 

                      MARCA/MODELO: TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0L 

CVT 
                      CÓDIGO RENAVAN:  

                                  COR PREDOMINANTE: BRANCO LUNAR 

                      PLACA:  
                      CHASSI: 9BRK3AAG2P0069714 

                      CAP/POTÊNCIA:  5/P   177 CV 

                      PRAÇA Nº 13                                CPF DO PROPRIETÁRIO: 
697.964.914 - 00    

 

 
Art. 2° – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Dê-se ciência.  Registre-se. Cumpra-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 
São Rafael/RN, 23 de Setembro de 2022. 

 

 
 

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA 

Prefeito Municipal 
 

 

 

PUBLICAÇÕES DA CÂMARA 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

PRESIDENTE: VER. ROSALBA MARINHO DE MACEDO SOUZA 

VICE-PRESIDENTE: VER. CESÁRIO DAVI DA SILVA 

1º SECRETÁRIO: VER. ELENILSON RODRIGUES DOS SANTOS 

2º SECRETÁRIO: VER. FÁBIO COSTA VALE 
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