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DECRETA:

Art.1º - Altera a Equipe de Apoio ao Pregoeiro para a realização de Pregão Eletrônico e Presencial/Registro de Preços, 
composta pelos servidores:

I – Leônidas Vieira Barreto Figueiredo- matr. 7564 (Pregoeiro);

II – Orsino Anício de Araújo Filho – matr. 263;

III – Luciana da Silva Schimakura – matr. 3465;

IV – Valério Nascimento Bourguignon – matr. 7007 (Suplente).

§ 1º - O Pregoeiro deverá convocar todos os membros da Comissão para participação de todos os procedimentos licita-
tórios.

§ 2º – Compete ao Pregoeiro informar mensalmente à Coordenação de Recursos Humanos, a efetiva participação de cada 
membro nos procedimentos licitatórios.

§ 3ª – Os membros que deixar de participar mensalmente de 02 (duas) licitações consecutivas ou 04 (quatro) intercala-
das, 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 Equipe de Apoio ao Pregoeiro para a realização de Pregão Eletrônico e Presencial/
Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação deste Decreto.

Art. 3º - Ficam designados os Procuradores Municipais, para assessorar os trabalhos da referida comissão.

Art. 4º - Os membros nomeados através deste Decreto farão jus ao recebimento da gratificação prevista no art. 95 da Lei 
nº 1.840 de 2011, alterada pela Lei nº 2.115 de 17 de dezembro de 2015.

Parágrafo único. Durante a Vigência do mandato poderá haver substituição de um ou mais membros da Comissão

Art. 5º - Compete ao Suplente/Substituto exercer as funções e atribuições do Pregoeiro Oficial quando de sua ausência/
indisponibilidade.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Piúma-ES, 10 de dezembro de 2019.

Regina Martha Scherres Rocha

Prefeita Municipal em exercício de Piúma

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

____/____/_____

DECRETO Nº 1.801/2019
Publicação Nº 243812

DECRETO Nº 1.801 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera o Decreto nº 1.500 de 10/12/2018, que Torna público o calendário de feriados e pontos facultativos em 2020.

REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA, Prefeita do Município de Piúma em exercício, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem o art. 29 da Constituição Federal, o art. 20 da Constituição Estadual, bem como, 
pelo disposto no art. 14, inciso I, letra "o" e art. 102, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Piúma,
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DECRETA:

Art. 1º O dia 24 de dezembro de 2019 deixa de ser considerado ponto facultativo, a ser dia útil.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Piúma, 13 de dezembro de 2019.

REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA

Prefeita Municipal em Exercício

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

____/____/_____

DECRETO Nº 1802/2019
Publicação Nº 243830

DECRETO Nº 1.802 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍ-
PIO DE PIÚMA/ES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIÚMA, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que a empresa LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME por meio do contrato administrativo n° 089/2018 
é responsável pela coleta e destinação final dos resíduos sólidos do Munícipio, vem descumprindo com suas obrigações 
contratuais, especialmente, a sua execução;

CONSIDERANDO que a empresa LIMPEZA URBANA desde o dia 01/12/2019 não presta o serviço a que foi contratado;

CONSIDERANDO que por meio do processo administrativo n° 23093/2019 a Prefeitura de Piúma/ES iniciou procedimento 
para rescisão unilateral do contrato administrativo n° 089/2018;

CONSIDERANDO que até a finalização das providências administrativas destinadas à realização de uma nova licitação, os 
munícipes não poderão ser privados dos serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e da Lei Estadual nº 9.264, de 15 de julho de 2009, que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos, 
que consignam que a coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo não poderão trazer malefícios ou inconve-
nientes à saúde, ao bem estar público ou ao meio ambiente;

CONSIDERANDO que a paralisação dos serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos representa 
grave risco à saúde e à ordem públicas, tanto em razão do risco da proliferação de vetores causadores de doença, que se 
desenvolvem com o acúmulo dos resíduos, quanto em razão dos danos aos meio ambiente e habitação;

CONSIDERANDO que estas circunstâncias impõe ao Poder Público a adoção de medidas administrativas urgentes e es-
peciais de modo a garantir à população o meio ambiente saudável, livre de quaisquer formas de poluição e risco à saúde 
coletiva;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada situação de emergência no âmbito da limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos, no 
município de Piúma.






