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OBJETIVO

DEFINIÇÃO
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Este manual tem como objetivo auxiliar as unidades de gestão de pessoas 
no CADASTRO e PAGAMENTO da Gratificação pelo Exercício das Atribuições 
de Pregoeiro criada pela Lei Municipal 17.722, de 7 de dezembro de 2021, 
regulamentada pelo Decreto nº 61.377, de 31 de maio de 2022, observados 
os procedimentos constantes na Portaria SEGES 52/2022.

No Decreto nº 61.377, de 31 de maio de 2022, está claro as providências
administrativas que deverão ser adotadas pela autoridade competente
para a realização do certame, definição do pagamento da gratificação
conforme modelo constante do Anexo I do    referido    regulamento,   
 com    o    envio    das informações,  para  fins  de  pagamento, 
 juntamente com o ato que designou o servidor como pregoeiro ou
agente de contratação.

Também está claro que poderão ser designados 300 pregoeiros  e 
 agentes  de  contratação,  distribuídos entre os órgãos e entidades da
Administração na conformidade do Anexo II do regulamento citado
anteriormente, sendo  que  cabe  a  cada  órgão  e entidade realizar a
divisão interna das designações.

PROCEDIMENTOS
1. É regulamentado na Portaria nº 52/2022 - SEGES os procedimentos 
 para  credenciamento,  controle  de certificações,     designação     e    
 pagamento     de gratificações a pregoeiros e agentes de contratação.

2. Na Portaria consta que o pregoeiro ou agente de contratação deverá
ser designado para acompanhamento da licitação por meio de ato
administrativo que determinar a abertura da licitação e aprovar o edital
para sua publicação.
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https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17722-de-7-de-dezembro-de-2021
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17722-de-7-de-dezembro-de-2021
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-gestao-seges-52-de-22-de-julho-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e66641588/Anexo%20I%20-%20Decreto%20n%C2%BA%2061.377_2022.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e6664158a/Anexo%20%C3%9Anico%20do%20Decreto%20n%C2%BA%2061.645_2022.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-gestao-seges-52-de-22-de-julho-de-2022
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3. Também consta na Portaria que até o 5º dia útil ao mês subsequente à
homologação do resultado da  licitação,  a  unidade  deverá  encaminhar  
via  SEI ao seu respectivo RH o formulário próprio de pagamento no
modelo do Anexo I do Decreto nº 61.377, de 2022, devidamente preenchido
pelo pregoeiro ou agente de contratação e assinado pela autoridade
competente

4. Portanto, todas as providências que antecedem o cadastro e
pagamento da Gratificação não são de competência da unidade de
gestão de pessoas.

5. A unidade de gestão de pessoas receberá o processo SEI devidamente
instruído com o formulário constante do Anexo I do Decreto nº 61.377, de
2022.

6. Antes de realizar o cadastro, recomenda-se que a unidade de RH se
certifique que o nome do pregoeiro ou do agente de contratação consta
da lista consolidada de servidores credenciados para receberem a
gratificação pelo exercício das atribuições de pregoeiro, disponibilizada
pela Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços – COBES, da Secretaria
Municipal de Gestão (Acesse Aqui).

7. Para fins de acompanhamento das solicitações de pagamento da
Gratificação de Pregoeiro o período a ser observado para cadastro do
atributo no SIGPEC, seja de 01 a 30 ou 01 a 31 ou 01 a 29 ou 01 a 28,
conforme o caso, deve corresponder ao mês da PUBLICAÇÃO DE
ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. Então, ao receber uma solicitação de
pagamento da Gratificação de Pregoeiro cuja data de publicação de
encerramento corresponda ao mês de setembro de 2022, por exemplo, no
atributo deve considerar o período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Se já
existir o atributo cadastrado basta alterar as informações e acompanhar
o processamento da folha de modo que seja realizado o pagamento
apenas da diferença devida. No campo de "OBSERVAÇÃO" na tela de
atributos do SIGPEC deve constar apenas o número do processo de
solicitação de pagamento da Gratificação de Pregoeiro. Não é necessário
relacionar no campo de "observação" os processos que geraram os
certames. Os processos que geraram os certames também não precisam
tramitar pelas unidades de gestão de pessoas, tendo em vista que o
conteúdo e a finalidade fogem por completo às atribuições das unidades
de gestão de pessoas.
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https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e66641588/Anexo%20I%20-%20Decreto%20n%C2%BA%2061.377_2022.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e66641588/Anexo%20I%20-%20Decreto%20n%C2%BA%2061.377_2022.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e66641588/Anexo%20I%20-%20Decreto%20n%C2%BA%2061.377_2022.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/coordenadoria_de_bens_e_servicos__cobes/
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8. Cadastrado o atributo, o processo SEI respectivo deverá ser devolvido a
unidade de origem, no âmbito da respectiva Secretaria/Subprefeitura,
para providências em relação ao período subsequente, se for o caso.

LEGISLAÇÃO 
Lei Municipal 17.722, de 7 de dezembro de 2021
Decreto nº 61.377, de 31 de maio de 2022 
Portaria SEGES 52/2022

ANEXOS
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https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17722-de-7-de-dezembro-de-2021
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-gestao-seges-52-de-22-de-julho-de-2022
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Para uma melhor visualização do anexo, clique aqui.
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https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e66641588/Anexo%20I%20-%20Decreto%20n%C2%BA%2061.377_2022.pdf
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BOLETIM INFORMATIVO N° 034/2022
SEGES/COGEP/DRH/DGF

Edição
Janeiro/2023

Data: 09/09/2022

Dirigido: Unidades de Gestão de Pessoas das Secretarias Municipais e
Subprefeituras 

ASSUNTO: Gratificação pelo Exercício das Atribuições de Pregoeiro criada
pela Lei Municipal 17.722 de 2021

Prezados (as) Senhores (as)

1 - Em complementação ao Boletim Informativo nº 032/2022 - DGF,
informamos que o cadastro para pagamento da Gratificação pelo
Exercício das Atribuições de Pregoreiro deverá ser realizado pela tela de
ATRIBUTOS no SIGPEC.

Nome do ATRIBUTO: GRAT PREG-AG CONTR

Período: mês fechado a que se referir a designação, de 1 a 28, de 1 a 29,
de 1 a 30 ou de 1 a 31, conforme o mês.

No campo Observação: informar o número do processo SEI respectivo.

2 - O cadastro somente poderá ser realizado com o recebimento do
processo SEI devidamente instruído pelo Setor de Licitação da respectiva
Secretaria ou Subprefeitura, conforme Anexo I do Decreto nº 61.377/22.
Antes de realizar o cadastro, certificar-se de que o servidor foi
formalmente credenciado pela COBES para receber a gratificação.

3 - Somente as dúvidas relacionadas ao processamento do atributo x
pagamento deverão ser reportadas ao DRH/DGF.

4 - Todas as providências relacionadas ao preenchimento do formulário e
abertura de processo SEI não são de atribuições das unidades de RH. 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17722-de-7-de-dezembro-de-2021
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022/anexo/62ea918f1411921e66641588/Anexo%20I%20-%20Decreto%20n%C2%BA%2061.377_2022.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61377-de-31-de-maio-de-2022
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BOLETIM INFORMATIVO N° 037/2022
SEGES/COGEP/DRH/DGF

Edição
Janeiro/2023

Data: 15/09/2022

Dirigido: Unidades de Gestão de Pessoas das Secretarias Municipais e
Subprefeituras 

ASSUNTO: Gratificação pelo Exercício das Atribuições de Pregoeiro criada
pela Lei Municipal 17.722 de 2021

Prezados (as) Senhores (as)

Sem prejuízo das orientações transmitidas pelos Boletins Informativos nº
032/2022 e 034/2022 - DGF, solicitamos que todos os processos SEI sejam
devolvidos ao respectivo Setor de Licitação para nova análise e eventual
correção, considerando as orientações abaixo, as quais foram elaboradas
em conjunto entre a Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços - COBES
e a Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP.

1 - Em relação ao Anexo I do Decreto nº 61.377/22:

1.1 - o ato de designação deve ser preenchido com o número do
documento SEI que está o Ato da designação para a execução do
Certame;

1.2 - a data de encerramento não é o dia que encerrou na Plataforma, é
o dia que foi PUBLICADO O DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, OU
FRACASSADO OU DESERTO. 

1.3 - para verificação do limite de 10 designações mensais, deve ser
considerada a data de PUBLICAÇÃO do DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO,
OU FRACASSADO OU DESERTO;

1.4 - todos os campos do Anexo deverão estar preenchidos, não sendo
de competência da unidade de gestão de pessoas definir quando o
pagamento é único, dobro ou triplo;

1.5 - o Anexo que não contiver a assinatura do pregoeiro e da
autoridade competente, deverá ser devolvido ao Setor de Licitação para
regularização;

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17722-de-7-de-dezembro-de-2021


2.1 - Nome do ATRIBUTO:  GRAT PREG-AG CONTR

2.2 - Período: mês fechado a que se referir a designação, de 1 a 28 ou de
1 a 29 ou de 1 a 30 ou de 1 a  31, conforme o mês;

2.3 - No campo GRAT ÚNICO, GRAT DOBRO OU GRAT TRIPLO: deverá ser
informado o total de designações (número e não valor), de acordo com
o Anexo enviado pelo Setor de Licitação. A informação de duplo ou tripo,
quando a gratificação for devida nestes termos, estará expressa no
Anexo enviado pelo Setor de Licitação. Na hipótese do servidor, dentro
de um mesmo mês, ter 3 designações distintas, não pode a unidade de
gestão de pessoas utilizar o campo GRAT TRIPLO com a indicação no
número 1. Neste caso, para efeito histórico, no campo GRAT ÚNICO, a
unidade de gestão de pessoas DEVERÁ INFORMAR O NÚMERO 3. Sempre
de acordo com o Anexo enviado pelo Setor de Licitação. A definição é
sempre do Setor de Licitação e nunca da unidade de gestão de pessoas,
considerando o disposto nos artigos 2º e 3º do Decreto nº 61.377/22, em
destaque abaixo: 
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2 - Em relação a Tela do SIGPEC: 

1.6 - o Setor de Licitação deve aguardar o término do mês e até o quinto
dia útil do mês subsequente à homologação do resultado da licitação,
encaminhar via SEI, à unidade de gestão de pessoas, o Anexo
devidamente preenchido para pagamento da gratificação em relação
ao mês anterior ou meses anteriores, portanto, não pode ocorrer pedido
nem pagamento de gratificação em relação ao mês em curso.
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3 - Em relação a Tela do SIGPEC: nos termos do art. 14 da Portaria nº
052/SEGES/2022, a gratificação é devida para os pregoeiros designados a
partir de 31 de maio de 2022, sendo vedada a redesignação de pregoeiro
que tenha sido designado em data anterior.

2.4 - No campo Observação: informar o número do processo SEI
respectivo;



1 2Anexo IV - 1

BOLETIM INFORMATIVO N° 010/2023
SEGES/COGEP/DRH/DGF

Edição
Janeiro/2023

Data: 05/01/2023

Dirigido: Unidades de Gestão de Pessoas das Secretarias Municipais e
Subprefeituras 

ASSUNTO: Gratificação pelo Exercício das Atribuições de Pregoeiro criada
pela Lei Municipal 17.722 de 2021

Prezados (as) Senhores (as)

1 - Sem prejuízo das orientações transmitidas pelos Boletins Informativos
nº 032/2022, nº 034/2022 e nº 037/2022 - DGF, informamos que, para fins
de acompanhamento das solicitações de pagamento da Gratificação de
Pregoeiro o período a ser observado para cadastro do atributo no SIGPEC,
seja de 01 a 30 ou 01 a 31 ou 01 a 29 ou 01 a 28, conforme o caso, e deve
corresponder ao mês da PUBLICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO,
destacado em AMARELO E VERMELHO NO ANEXO.

2 - Então, ao receber uma solicitação de pagamento da Gratificação de
Pregoeiro cuja data de publicação de encerramento corresponda ao mês
de setembro de 2022, por exemplo, no atributo deve considerar o período
de 01/09/2022 a 30/09/2022. Se já existir o atributo cadastrado basta
alterar as informações e acompanhar o processamento da folha de modo
que seja realizado o pagamento apenas da diferença devida.

3 - No campo de "OBSERVAÇÃO" na tela de atributos do SIGPEC deve
constar apenas o número do processo de solicitação de pagamento da
Gratificação de Pregoeiro. Não é necessário relacionar no campo de
"observação" os processos que geraram os certames. 

4 - Os processos que geraram os certames também não precisam
tramitar pelas unidades de gestão de pessoas, tendo em vista que o
conteúdo e a finalidade fogem por completo às atribuições das unidades
de gestão de pessoas.

5 - Se o Setor de Licitação tem dúvida se um ou outro procedimento
licitatório conduz ao direito de solicitar a Gratificação de Pregoeiro, o
próprio "Setor de Licitação" deverá contatar SEGES/COBES antes de realizar
a solicitação.

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17722-de-7-de-dezembro-de-2021
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6 - Realizada a solicitação de pagamento da Gratificação de Pregoeiro,
caberá a unidade de gestão de pessoal tão somente a realização do
cadastro na tela de atributos do SIGPEC.

7 - A solicitação de pagamento da Gratificação de Pregoeiro feita pelo
Setor de Licitação que não se enquadre nos termos da legislação e
orientação de SEGES/COBES ensejará a restituição dos valores recebidos e
eventual apuração de responsabilidade funcional no âmbito do próprio
"Setor de Licitação".
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