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Data: 27/12/2017 

Pagamento da gratificação de participação em Comissão de Licitação e de Pregão 

Processos 58814221 e 61101230 
Pareceres PGE/PCA n.º 1333/2010, 1223/2010 e 1234/2012 
 

Conforme pareceres da PGE, manifestação da Subsecretaria de Administração de 

Pessoal - SUBAP e decisão da SEGER no bojo do processo 61101230, acerca do 

pagamento da gratificação especial de participação em Comissão de Licitação e de 

Pregão, ficou estabelecido que: 

1) É possível cumular o resultado da atuação em mais de uma Comissão de 

Licitação, seja qual for a combinação entre as diversas espécies de Comissões, 

desde que respeitados os princípios da moralidade e da motivação dos atos 

administrativos, bem como o limite máximo mensal de 550 VRTEs. (Parecer 

PGE/PCA 1333/2010). 

2) É devido o pagamento da gratificação em razão dos afastamentos decorrentes 

de férias, luto, casamento, licença para tratamento da própria saúde, acidente em 

serviço, doença profissional, gestação, lactação, adoção, motivo de doença em 

pessoa da família e paternidade, bem como em caso de prestação de serviço 

obrigatório por lei (LC nº 46/94, art. 95 c/c art. 113-A c/c art. 122, I a IV e X). 

3) A aludida gratificação deve compor a base de cálculo para efeitos de concessão 

de adicional de férias, nos termos da dicção sistêmica e teleológica do art. 69 c/c o 

art. 107, ambos da LC nº 46/94. (Parecer PGE/PCA 1223/2012). 

4) A gratificação dos integrantes das Comissões Especiais deverá ser paga 

mensalmente, a partir de sua designação até a publicação do resultado final da 

licitação para a qual foi criada, ou, sendo o caso, enquanto pendentes atos a ela 

relacionados, considerando a remuneração prevista no art. 113-A da LC nº 46/94 

para cada modalidade de licitação. (Parecer PGE/PCA 1234/2012). 

Diante do exposto, disponibilizamos os citados pareceres, a manifestação da 

SUBAP e do GABSEC/SEGER para ciência. 

Em 27/12/2017 
 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
GELIC/SUBAD/SEGER 
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