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DECRETO Nº 1.181 DE 23 DE MARÇO DE 2018 

Altera Decreto nº 1.163 de 21 de de- 

zembro de 2017, que nomeia a Comissão 

Permanente de Licitação e dá outras 

providências — CPL. 

O Prefeito Municipal de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do Artigo 102 da Lei Orgânica 

Municipal e observando a regra prevista no artigo 51 da Lei nº 8.666/1993; 

DECRETA: 

Art.1º - Substitui membro da Comissão Permanente de Licita- 

ção — CPL, passando a vigorar com os seguintes servidores: 

1 - Valério Nascimento Bourguignon - matr. 7007 (Presidente); 

EL - Antônio Alfredo de Angelis - mat. 5249 

LILI - Ana Paula Ribeiro - matr. 5353; 

& 13 - Ficam designados os Procuradores Municipais, para as- 

sessorar os trabalhos da referida comissão. 

& 2º -Na ausência do Presidente da Comissão, responderá pelo 

a mesma o membro indicado pelo Presidente. 

$ 3º - O Presidente deverá convocar todos os demais membros 

da Comissão para participarem de todos os procedimentos licitatórios. 

$ 4º - Compete ao Presidente informar mensalmente à Coorde- 

nação de Recursos Humanos, a efetiva participação de cada membro nos procedi- 

mentos licitatórios. 

S 52 - Os membros que deixar de participara mensalmente de 

02 (duas) licitações consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas, perderá o direito à 

gratificação prevista no art. 95 da Lei 1.840 de 2011, alterada pela Lei nº 2.115 de 

17 de dezembro de 2015. 

Art. 2º - O mandato dos membros da Comissão Permanente de 

Licitação será exercido até 31 de dezembro de 2018. 

Parágrafo Único - Durante a vigência do mandato poderá ha- 

ver substituição de um ou mais membros da Comissão. 
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Art. 3º - As decisões da Comissão Permanente de licitação, se- 

rão tomadas por maioria simples, com a presença mínima de três (03) membros 

desta. 

Art. 4º - Os membros nomeados através deste Decreto darão 

jus ao recebimento da gratificação prevista no art. 95 da Lei nº 1.840 de 2011, al- 

terada pela Lei nº 2.115 de 17 de dezembro de 2015. 

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica- 

ção. 

Piúma-ES, 23 de março de 2018. 

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA 
Prefeito Municipal 
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