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Decreto: 
 
Decreto nº 019, de 18 de fevereiro de  2020 

Abre Crédito Adicional Su-
plementar, no valor de R$ 
478.700,24 (quatrocentos e 
setenta e oito mil, setecen-
tos reais e vinte e quatro 
centavos), para reforço de 
dotação orçamentária no 
Fundo Municipal de Saúde e 
na Secretaria Municipal de 
Administração, na forma 
abaixo: 

O Prefeito Do Município De Itaboraí, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 
103, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município 

e, de acordo com o Art. 5º, da Lei Municipal nº. 
2.794 de 21 de novembro de 2019, bem como 
o Art. 43, Inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 
17 de março de 1964, 
Decreta: 
Art. 1º- Fica aberto no Fundo Municipal de 
Saúde e na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, o Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 478.700,24 (quatrocentos e seten-
ta e oito mil, setecentos reais e vinte e quatro 
centavos), na Fonte 45, distribuídos na forma 
do Anexo I: 
Art. 2º - O Crédito de que trata o artigo anteri-
or, é proveniente de Superávit Financeiro apu-
rado em balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2019, oriundo de recursos da Cessão 
Onerosa – Lei 13.885/19 (FR 45). 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
Itaboraí, 18 de fevereiro de 2020. Sadinoel 
Oliveira Gomes Souza -  Prefeito 

ATOS DO PREFEITO 

ANEXO I - Decreto Nº 019 de 18 de fevereiro de 2020 

SUPLEMENTAÇÃO 

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

08.002.001 - 10.301.0040.1.150 - Requalificação de UBS - Construção, Ampliação e Reforma 

E. Despesa DESCRIÇÃO FONTE FICHA VALOR 

44.90.51.00 Obras e Instalações 45 criar R$ 445.000,00 

Total da Secretaria R$ 445.000,00 

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

15.001.001 - 04.122.0012.2.140 - Manutenção e Operacionalização da SEMAD 

E. Despesa DESCRIÇÃO FONTE FICHA VALOR 

33.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 45 criar R$ 33.700,24 

Total da Secretaria R$ 33.700,24 

Total de Suplementação R$ 478.700,24 

Decreto nº. 20, de 18 de fevereiro de 2020. 
Revoga e torna sem efeitos 
o Decreto 79 de 20 de outu-
bro de 2010, e dá outras 
providências. 

O Prefeito do Município de Itaboraí, no uso de 
suas atribuições legais e, com fulcro no artigo 
103, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
Considerando que a Ouvidoria Geral do Muni-
cípio (OGM) centralizou todos os registros de 
ouvidoria no âmbito da municipalidade; 
Considerando que este processo confere mais 
segurança aos dados e controle nas respostas 
e efetivas soluções; 
Considerando o disposto na Lei Orgânica da 
Saúde (Lei 8.080/90), na Lei que institui a 
participação social nos serviços públicos (Lei 
13.460/17) e a Lei que institui o Sistema Único 
de Saúde no Município de Itaboraí (Lei 
1.780/2002), 
Decreta: 
Art. 1º - Fica revogado o Decreto 79 de 20 de 

Outubro de 2010. 
Art. 2º - Todas as manifestações e demandas 
inerentes ao Sistema Único de Saúde de Ita-
boraí serão devidamente registradas e trata-
das pela Ouvidoria Geral do Município. 
Parágrafo único. O registro e tratamento das 
demandas e manifestações oriundas do Siste-
ma Único de Saúde de Itaboraí deverá seguir 
os trâmites e critérios determinados pelo De-
creto 28 de 25 de Abril de 2011. 
Art. 3. Aplicam-se à municipalidade as normas 
gerais da Lei Federal nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011 e da Lei Federal nº 13.709, de 
14 de agosto de 2018, que não tenham sido 
expressamente citadas neste Decreto. 
Art. 4. Este Decreto entra em vigor na data da 
sua publicação, revogadas às disposições em 
contrário. 
Itaboraí, 18 de  fevereiro de 2020. Sadinoel 
Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal 
 
Decreto nº  21 de 18  de fevereiro de 2020. 
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Cria Comissão Pró Aeroporto Regional Metro-
politano De Itaboraí, e dá outras providências, 
na forma que menciona. 
O Prefeito do Município de Itaboraí, nos termos 
das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, artigos 41, VII e 
VIII; 42, I; e 103, XXVIII. 
Considerando a necessidade de serem realiza-
dos estudos específicos para a criação e im-
plantação de um Aeroporto Regional Metropoli-
tano em Itaboraí; 
Considerando as disposições da lei Comple-
mentar nº 250, de 25 de setembro de 2019, 
que estabelece em seu art. 4º, que em razão 
da extinção da CDI, voltará a poder o Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Integração com o COMPERJ – SEMDEIC a: 
a) celebrar, de forma isolada ou em conjunto 
com a Administração Direta e Indireta do Muni-
cípio, do Estado do Rio de Janeiro ou da União 
Federal, ou com entidades particulares, nos 
termos da legislação aplicável, contratos, con-
vênios ou autorizações que tenham por objeto: 
b) instituir concessões, em quaisquer das mo-
dalidades previstas nas Leis Federais nº 8.987, 
de 1995, e n° 11.079, de 2004, e na lei Munici-
pal nº 2.416, de 2013, especialmente para a 
realização de parcerias público-privada – 
PPP`s, e/ou Procedimentos de Manifestação 
de Interesse – PMI, inseridas no Programa 
Municipal de Parcerias para implantar infraes-
trutura aeroportuária, no âmbito do Programa 
Municipal de Parcerias, em especial nas hipó-
teses da alínea anterior. 
Considerando a aprovação do novo Plano 
Diretor da Cidade, através da Lei Complemen-
tar nº 252, de 14/10/2019, publicada em 
21/11/2019. 
Considerando as disposições da Portaria no 
769-T/GC 5, de 31 de outubro de 2002 do 
Comando da Aeronáutica, que aprova a revi-
são do Plano Aeroviário do Estado do Rio de 
Janeiro e a respectiva Rede Estadual de Aero-
portos, para o período de 2003 a 2022. 
Considerando a Portaria DECEA Nº 97/
DGCEA, de 05 de agosto de 2014, que aprova 
o Plano Básico de Zona de Proteção de Heli-
ponto (PBZPH) para o Heliponto COMPERJ e 
dá outras providências. 
Considerando a Portaria DECEA Nº 133 /
DGCEA, de 03 de setembro de 2014, que 
aprova o Plano Básico de Zona de Proteção de 
Aeródromo (PBZPA) e o Plano de Zona de 
Proteção de Procedimentos de Navegação 
Aérea (PZPPNA) para o Aeródromo ITABORAÍ 
e dá outras providências. 
Considerando a Portaria DECEA Nº 13/ICA, de 
14 de julho de 2015, que aprova o Plano Bási-
co de Zona de Proteção de Aeródromo 
(PBZPA) e o Plano de Zona de Proteção de 
Auxílios à Navegação Aérea(PZPANA) para o 
GALEÃO – AEROPORTO ANTONIO CARLOS 

JOBIM (SBGL) e dá outras providências. 
Decreta: 
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Pró-
Aeroporto Regional Metropolitano de Itaboraí/
RJ, com objetivo de representar o Município na 
busca de projetos, recursos, parcerias com a 
população, sociedade civil e organizada, ór-
gãos Estaduais, Federais, Internacionais e 
Autarquias, para criação e implantação de um 
Aeroporto Regional Metropolitano em Itaboraí.  
Art. 2º - A Comissão Pró-Aeroporto Regional 
Metropolitano de Itaboraí/RJ será nomeada 
pelo Prefeito Municipal através de Portaria, 
tendo entre seus membros: 
A – O Secretário Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Integração com o COMPERJ, 
que assumirá a função de Presidente da Co-
missão; 
B- O Secretário Municipal de Obras; 
C – Um Representante da Procuradoria Geral 
do Município; 
D – Dois representantes indicados entre os 
servidores públicos municipais. 
Parágrafo 1º - As reuniões deverão ocorrer 
segundo determinações tomadas na reunião 
anterior, em caráter paritário, restando ao Pre-
sidente o voto de Minerva, em caso de empa-
te. 
Art. 3º - A Comissão Pró Aeroporto Regional 
Metropolitano de Itaboraí deverá considerar 
em seus estudos a instituição de concessões, 
em quaisquer das modalidades previstas nas 
Leis Federais nº 8.987, de 1995, e n° 11.079, 
de 2004, e na lei Municipal nº 2.416, de 2013, 
especialmente para a realização de parcerias 
público-privada – PPP`s, e/ou Procedimentos 
de Manifestação de Interesse – PMI, inseridas 
no Programa Municipal de Parcerias, para 
prestação de serviços de infraestrutura aero-
portuária. 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 
Itaboraí, 18 de fevereiro de 2020. Sadinoel 
Oliveira Gomes Souza - Prefeito de Itaboraí 
 
Portaria: 
 
PT n° 213/2020. O Prefeito Municipal de Itabo-
raí, no uso de suas atribuições legais, na forma 
do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no 
art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Municí-
pio de Itaboraí, resolve: Designar a partir de 
03/02/2020, Célia Regina da Rosa Pereira 
Lopes da Silva, para responder pelo cargo de 
Diretor Geral de Estabelecimento Escolar, 
Classificação II, EM Pref. Símaco Ramos de 
Almeida, da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo. Sadinoel Oliveira Gomes 
Souza - Prefeito Municipal. 
 
PT n° 215/2020. O Prefeito Municipal de Itabo-
raí, no uso de suas atribuições legais, na forma 
do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no 

art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Municí-
pio de Itaboraí, resolve: Tornar sem efeito a 
partir de 31/12/2019, os termos da Portaria n.º 
3895/2017, que designou Dalva Machado de 
Medeiros Correia, mat. 2986, para responder 
pelo cargo de Diretor Adjunto de Estabeleci-
mento Escolar, EM Pref. Antônio Alves Vianna, 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Turismo. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - 
Prefeito Municipal. 
 
PT n° 221/2020. O Prefeito Municipal de Itabo-
raí, no uso de suas atribuições legais, na forma 
do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no 
art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Municí-
pio de Itaboraí, resolve: Designar a partir de 
03/02/2020, Andreia Araújo Carcabini, para 
responder pelo cargo de Diretor Adjunto de 
Estabelecimento Escolar, Classificação II, EM 
Pref. Símaco Ramos de Almeida, da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo. 
Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito 
Municipal. 
 
PT n° 254/2020. O Prefeito Municipal de Itabo-
raí, no uso de suas atribuições legais, na forma 
do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no 
art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Municí-
pio de Itaboraí, resolve: Nomear a partir de 
02/02/2020, Isac Luis Camara Esteves, Cargo: 
Assessor Especial, Símbolo SM, Gabinete do 
Prefeito. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - 
Prefeito Municipal. 
 
PT n° 255/2020. O Prefeito Municipal de Itabo-
raí, no uso de suas atribuições legais, na forma 
do art. 120,II, e tendo em vista o disposto no 
art. 103, V, ambos da Lei Orgânica do Municí-
pio de Itaboraí, resolve: Designar a partir de 
02/02/2020, Isac Luis Camara Esteves,  para 
rsponder pelo cargo de Diretor Médico do 
Atendimento Médico de Emergência - AME - 
Verdis Pacheco Pinto, da Secretaria Municipal 
de Saúde. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - 
Prefeito Municipal. 
 
PT nº 275 /2020. O Prefeito do Município de 
Itaboraí, no uso de suas atribuições legais, na 
forma do Art. 120, II, e tendo em vista o dis-
posto no Art. 103, V, ambos da Lei Orgânica 
do Município de Itaboraí, Resolve: Designar a 
partir de 01 de Fevereiro de 2020, os integran-
tes abaixo relacionados para elencar a Comis-
são de Recursos de Infrações I e II no ano de 
2020, bem como, nomeação e ordem de con-
vocação de todos os Fiscais de Transportes, 
conforme prever o parágrafo 3º do art. 274 da 
Lei Complementar nº 222, de 07 de Abril de 
2017. 
I – Nomeações para a Comissão de Infrações 
I: 

COMISSÃO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES I 

PRESIDENTE SUPLENTE 

Representante Indicado Pelo Chefe Do Executivo: 
Diego Raphael Costa de Faria 

Representante Indicado Pelo Chefe Do Executivo: 
Milton José Duarte Filho 

MEMBROS SUPLENTES 

Representante Ligado Ao Transporte Rodoviário De Passageiros: 
Henrique Adão da Silva 

Representante Ligado Ao Transporte Rodoviário De Passageiros: 
Elias Pontes de Mendonça 

Representante Ligado Ao Transporte Rodoviário De Cargas: 
Willian Eduardo Silva dos Santos 

Representante Ligado Ao Transporte Rodoviário De Cargas: 
Alexandre Nunes de Almeida 

Representante Ligado A Empresa Ou Agência De Publicidade: 
Demerson Mangueira de Paula 

Representante Ligado A Empresa Ou Agência De Publicidade: 
Shirley Nunes Rodrigues 
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COMISSÃO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES I 

MEMBROS SUPLENTES 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Edinéa Alves Gomes 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Paulo Cezar Leandro dos Santos 

Representante Da Fiscalização De Transportes:  
João Máximo Mendonça dos Anjos 

Representante Da Fiscalização De Transportes:  
Márcio da Silva Carvalho 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Humberto Fuxreiter 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Alexander Duarte da Silva 

SECRETÁRIO SUPLENTE 

Indicação Do Poder Executivo: 
Luiz Carlos Perez da Silva 

Indicação Do Poder Executivo: 
Alessandra Guimarães de O. Halazs Coutinho 

II – Nomeações para a Comissão de Infrações II: 

COMISSÃO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES II 

PRESIDENTE SUPLENTE 

Secretário Municipal De Transportes: 
Samir Vaz Lima 

Subsecretário Municipal De Transportes Conceidos: 
Rónal Langres Freitas de Santana 

MEMBROS SUPLENTES 

Subsecretário Municipal De Transportes Conceidos: 
Rónal Langres Freitas de Santana 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Carlos Alexandre Baptista Cardoso 

Representante Da Sociedade Ligado A Área De Transportes: 
Jéssica Mariano L. de Faria 

Representante Da Sociedade Ligado A Área De Transportes: 
Denise da Silva Tome 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Delbe Fernandes Pereira 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Tavane Loureiro 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Cássio Sampaio Vital 

Representante Da Fiscalização De Transportes: 
Marcos da Conceição Daumas 

SECRETÁRIO SUPLENTE 

Indicação Do Poder Executivo: 
Priscila Bittencourt Jaqueira Rios 

Indicação Do Poder Executivo: 
Ronaldo Gonçalves Costa 

III – Nomeações de Todos os Fiscais de Transportes: 

Nomeação E Ordem Convocação Dos Fiscais De Transportes 

Ordem De Convocação Fiscal De Transporte Matrícula Do Servidor 

1º Haydée Dias Moraes da Silva 11145 

2º João Batista de Marins Filho 11150 

3º Elvírio Silva Silveira 9938 

4º Walner Klein Ricardo 11149 

5º Jair Rodrigues da Silveira 9941 

6º Humberto Fuxreiter 9940 

7º João Máximo Mendonça dos Anjos 11148 

8º Izabel Cristina da Silva 11144 

9º Cássio Sampaio Vital 9936 

10º Delbe Fernandes Pereira 9937 

11º Edinéa Alves Gomes 11086 

12º Paulo Cezar Leandro dos Santos 9943 

13º Márcio da Silva Carvalho 9942 

14º Alexander Duarte da Silva 11087 

15º Tavane Loureiro 15857 

16º Marcos da Conceição Daumas 24182 

17º Carlos Alexandre Baptista Cardoso 11151 

18º Marcus Vinicius Correa de Oliveira 15472 

19º Jorge Luiz Abreu Daumas 23996 

20º Weslei Ferreira Labarra Estrella 15475 

21º Willian Rosa Fróes 18357 

22º Priscila Bittencourt Jaqueira Rios 15473 

IV – Substitui os termos a Portaria nº. 528/2019, de 20 de fevereiro de 2019, que designou membros para composição da Comissão de Recursos 
de Infrações I e II. Sadinoel Oliveira Gomes Souza - Prefeito Municipal 
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Resolução: 
 
Resolução SEMCTIDS nº 01/2020 (ato de 
designação do fiscal) 
 
O Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Desenvolvimento Sustentável, no 
uso de suas atribuições legais e após a verifi-
cação de inexistência de impedimento, em 
conformidade com o disposto no §1º do art. 6º 
da Instrução Normativa CGM Nº 20/2019. 
Resolve: 
Art. 1º - Designar o servidor Roberto Carlos 
Fernandes Salles, ocupante de cargo público, 
mat. nº 36.092, CPF nº 803.398.677-87, para 
exercer a função de Fiscal De Contrato do 
Processo nº 2238/2019, contrato SEMCTIDS 
nº 003/2020, relativo a contratação de empre-
sa especializada em soluções de telecomuni-
cações visando o fornecimento e instalação de 
Link De Internet Dedicado com velocidade, 
serviço de gerenciamento de rede e segurança 
– FIREWALL, obrigatoriamente via fibra óptica, 
incluindo instalação, manutenção e servi-
ços técnicos durante a vigência do contrato, 
para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, conforme Termo de 
Referência, na forma do art. 67 da Lei Nacional 
nº 8.666 de 1993, e na ausência justificada 
deste, designar o servidor Vitor Mendonça 
Ferreira, ocupante de cargo público, mat. nº 
30.919, CPF nº 136.927.577-35, para exercer 
a função de fiscal substituto. 
Art. 2º - Cabem aos servidores designados, no 
exercício de suas funções, acompanhar toda a 
execução do objeto, observando as disposi-
ções previstas na Instrução Normativa CGM Nº 

20/2019, especialmente em seu art. 8º e de-
mais normas pertinentes. 
Art. 3º - Cabe a Unidade Gestora dar ciência 
aos servidores designados, bem como orientá-
los a fazerem a leitura da Instrução Normativa 
CGM Nº 20/2019, disponível no site 
www.itaborai.rj.gov.br/controladoria. 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação e ciência dos servido-
res designados. 
Itaboraí, 07 de fevereiro de 2020. Edson Neira 
Brandão - Secretário Municipal de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sus-
tentável - Matrícula 18353 
 
Resolução FME nº 003/2020 (ato de destitui-
ção/designação do fiscal) 
O Presidente do Fundo Municipal de Educa-
ção, no uso de suas atribuições legais e após 
a verificação de inexistência de impedimento, 
em conformidade com o disposto no §1º do art. 
6º da Instrução Normativa CGM Nº 20/2019. 
Resolve: 
Art. 1º - Destituir o servidor Priscila Freitas Da 
Silva, ocupante de cargo público, mat. nº 
39703, CPF nº 136.007.687-51, da função de 
fiscal, e designar o servidor Dulce Maria Car-
doso Braga Salles, mat. 37417, CPF nº. 
883.513.277-00, para exercer a função 
de Fiscal Substituto De Contrato do Processo 
nº 243/2019, contratos nº 82/2019, 83/2019, 
84/2019, 85/2019, 86/2019 e 87/2019, relativo 
à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, 
gêneros alimentícios não perecíveis e de gêne-
ros perecíveis hortifrutigranjeiros para o prepa-
ro da merenda escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino fundamental, infantil, cre-
ches e EJA deste município para o ano letivo 
de 2020, na forma do art. 67 da Lei Nacional nº 
8.666 de 1993, mantendo o servidor Mariana 
De Oliveira Machado, ocupante de cargo públi-

co, mat. nº 36081, CPF nº 132.508.997-47, na 
função de fiscal titular. 
Art. 2º - Cabem aos servidores designados, no 
exercício de suas funções, acompanhar toda a 
execução do objeto, observando as disposi-
ções previstas na Instrução Normativa CGM Nº 
20/2019, especialmente em seu art. 8º e de-
mais normas pertinentes. 
Art. 3º - Cabe a Unidade Gestora dar ciência 
aos servidores designados, bem como orientá-
los a fazerem a leitura da Instrução Normativa 
CGM Nº 20/2019, disponível no site 
www.itaborai.rj.gov.br/controladoria. 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação e ciência dos servido-
res designados. 
Itaboraí, 17 de fevereiro de 2020. Osório Luís 
Figueiredo de Souza - Presidente do Fundo 
Municipal de Educação - Matrícula 40961 
 
Resolução CMAS nº 001 de 12  fevereiro de 
2020. 
O Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS, na Reunião  Ordinária a realizada em 
13 de dezembro de 2019, no uso da compe-
tência que lhe confere o inciso I do artigo 3º da 
Lei 1.329, de 01 de dezembro de 1995. 
Resolve: Aprovar a Prestação de Contas do 
Estado do exercício de 2019 - FEAS, proveni-
entes de recursos do Governo Estadual, com 
utilização devida pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social do Município de Itaboraí. 
As ressalvas e recomendações da presente 
aprovação constam devidamente descritas na 
ata de nº 348/2020 do CMAS. 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 
Itaboraí, 17 de fevereiro de 2020. Raquel Mota 
de Almeida -   Presidente do CMAS 

SECRETARIAS 
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Contrato SEMSP n.º 08/2020 

Termo de Contrato Celebrado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Itaboraí, como contratante, e a 
Empresa Loctech Locação de Máquinas e 
Equipamentos Ltda Epp, como contratada, 
para contratações para locação de máquinas, 

equipamentos e veículos pesados para 
complementar a frota e atender a Secretaria 
Municipal De Serviços Públicos. Objeto: O 
objeto do presente Contrato é a “contratações 
para locação de máquinas, equipamentos e 
veículos pesados para complementar a frota e 

atender a secretaria municipal de serviços 
públicos”, Do Valor: O valor total do presente 
Contrato é de R$ 2.575.513,60 (dois milhões 
quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e 
treze reais e sessenta centavos), conforme 
itens abaixo discriminados: 

Item Descrição Unid. Quant Hora/Mês Valor Unit Valor Total 

5 
carreta para transporte pesado,capacidade para carga útil 
de60/80t,inclusive motorista 

H 1 176 1408 R$ 432.960,00 

8 

escavadeira hidráulica de esteira, com peso operacional em torno de 23t, 
motor diesel em torno de 172cv, caçamba com capacidade aproximada de 
1,14m3, profundidade de escavação máxima de 6,02m, com 3 braços arti-
culados, braço intermediário ajustável em 3 posições, inclusive operador 

H 4 176 5632 R$ 1.303.244,80 

9 
guindaste sobre rodas,capacidade de 15t,raio de curva de 4,65m, lança 
telescópica de acionamento hidráulico com 7,60m retraída e 18,30m esten-
dida,inclusive operador e auxiliar 

H 1 176 1408 R$ 554.329,60 

10 
motoniveladora com peso operacional em torno de 18t, motor diesel em 
torno de 125cv, inclusive operador 

H 4 176 5632 1.316.198,40 

Prazo - O prazo de vigência do contrato será de 8 (oito) meses, contados da assinatura deste instrumento (17/02/2020) até o dia  17/10/2020, 
nos termo da Lei 8666/93, de acordo com o previsto no Termo de Referência (Anexo n.º II), deste processo. Pregão Presencial nº 016/19. Pro-
cesso Administrativo 1829/2019 

Contrato SEMSP n.º 07/2020 
Termo de contrato celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, como contratante, e a 
Empresa Macario’s Comércio E Serviços E 
Transportes Eireli, como contratada, para 
contratações para locação de máquinas, 
equipamentos e veículos pesados para 

complementar a frota e atender a secretaria 
municipal de serviços públicos. Objeto: O 
objeto do presente Contrato é a “contratações 
para locação de máquinas, equipamentos e 
veículos pesados para complementar a frota e 
atender a secretaria municipal de serviços 
públicos”, consoante a Proposta Preço (Anexo 

nº I) e Termo de Referência (Anexo n.º II). Do 
Valor:  O valor total do presente Contrato é de 
R$ 3.471.846,40 (três milhões quatrocentos e 
setenta e um mil oitocentos e quarenta e seis 
reais e quarenta centavos), conforme itens 
abaixo discriminados: 

Item Descrição Unid. Quant Hora/Mês Valor Unit Valor Total 

1 
caminhão basculante do tipo medio-pesado,trucado,capacidade de 
12,00m3, inclusive motorista 

H 10 176 R$ 182,50 R$ 2.569.600,00 

2 caminhão basculante,no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive motorista H 4 176 R$ 160,20 R$ 902.246,40 

Prazo - O prazo de vigência do contrato será de 8 (oito) meses, contados da assinatura deste instrumento com Início 17/02/2020 e Término 
17/10/2020. Pregão Presencial nº 016/19Processo Administrativo 1829/2019 

Item Descrição Unid. Quant Hora/Mês Valor Unit Valor Total 

7 

escavadeira hidraulica de esteira, com peso operacional em torno de 17t, 
motor diesel em torno de 111cv, cacamba com capacidade aproximada de 
0,78m3, profundidade de escavacao maxima de 6,60m, com 3 bracos arti-
culados, braco intermediario ajustavel em 3 posicoes, inclusive operador 

H 4 176 5632 R$ 1.103.872,00 

12 

caminhão carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista 
operador, material de operação e material de manutenção, com as segintes 
especificações mínimas: motor diesel de 162cv, guisdaste hidraulico aco-
plado de 15,5tf/m de momento de carga util, lnça com cesto duplo com 
alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. 
custo horario produtivo. 

H 4 176 5632 R$ 894.361,60 

13 
rolo estatico de 3 rodas,para compactacao de asfalto com espessura de 25 
a 50mm,largura de compactacao 2,1m,velocidade do rolo 6km/h,densidade 
2375kg/m3,classe de peso 13t,inclusive operador 

H 4 176 5632 R$ 577.280,00 

Prazo - O prazo de vigência do contrato será de 8 (oito) meses.Vigência – Início 18/02/2020 – Término 18/10/2020. PREGÃO PRESENCIAL nº 
016/19. Processo Administrativo 1829/2019.  

Resolução CMAS nº 008 de 12 fevereiro de 
2020. 
O Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS, na Reunião Extraordinária realizada 
em 13 de dezembro de 2019, no uso da com-
petência que lhe confere o inciso I do artigo 3º 
da Lei 1.329, de 01 de dezembro de 1995. 
Resolve:  
Aprovar o Demonstrativo Sintético De Execu-
ção Físico- Financeira- Exercício 2018 
(Prestação de Contas), provenientes de recur-
sos do Governo Federal, com utilização devida 
pelo Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Itaboraí. 
As ressalvas e recomendações da presente 

aprovação constam devidamente descritas na 
ata de nº 345/2019 do CMAS. 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 
Itaboraí, 12 de fevereiro de 2020. Raquel Mota 
de Almeida -  Presidente do CMAS 
 
Contrato: 
 
Contrato SEMSP n.º 06/2020 
Termo de contrato celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, como contratante, e a 
empresa I Service Comercial Ltda, como con-
tratada, para contratações para locação de 

máquinas, equipamentos e veículos pesados 
para complementar a frota e atender a 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
Objeto: O objeto do presente Contrato é a 
“contratações para locação de máquinas, 
equipamentos e veículos pesados para 
complementar a frota e atender a Secretaria 
Municipal De Serviços Públicos”, O Valor: O 
valor total do presente Contrato é de R$ 
3.606.732,80 (três milhões seiscentos e seis 
mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta 
centavos), conforme itens abaixo 
discriminados: 
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Contrato SEMSP n.º 09/2020 

Termo de Contrato Celebrado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Itaboraí, como contratante, e a 
Empresa TRM Soluções Eireli, como contrata-
da, para contratações para locação de 
máquinas, equipamentos e veículos pesados 

para complementar a frota e atender a 
secretaria municipal de serviços públicos. 
Objeto - O objeto do presente Contrato é a 
“contratações para locação de máquinas, 
equipamentos e veículos pesados para 
complementar a frota e atender a secretaria 
municipal de serviços públicos”, consoante a 

Proposta Preço (Anexo nº I) e Termo de 
Referência (Anexo n.º II). Do Valor - O valor 
total do presente Contrato é de R$ 
2.205.772,80 (dois milhões duzentos e cinco 
mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta 
centavos), conforme itens abaixo 
discriminados: 

Item Descrição Unid. Quant Hora/Mês Valor Unit Valor Total 

3 caminhão com carroceria fixa,trucado, capacidade de 12t, inclusive motorista H 2 176 R$ 173,00 R$ 487.168,00 

4 caminhão tanque, capacidade de 10.000l, inclusive motorista H 2 176 150,40 R$ 423.526,40 

11 
retroescavadeira, com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno de 
75cv, capacidade aproximada da caçamba de0,76m3, profundidade de escavação 
máxima de 4,00m, inclusive operador 

H 7 176 131,40 R$ 1.295.078,40 

Prazo - O prazo de vigência do contrato será de 8 (oito) meses, Vigência – Início 18/02/2020 – Término 18/10/2020. Pregão Presencial nº 016/19. 
Processo Administrativo 1829/2019.  

Contratos SMS por tempo determinado cele-
brado entre a Prefeitura Municipal de Itaboraí e 
as partes abaixo elencadas, para atender a 
necessidade temporária de excepcional inte-
resse público, visando à contratação para a 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da 
Lei Municipal nº 1.683/2001, alterada pelas 
Leis nº 1.815/2003, nº 1.883/2004 e Lei Com-
plementar nº 106/2010:  
*Função: Coordenador de Saúde Mental. Valor 
mensal: R$ 6.000,00: prazo de 06/02/2020 a 
30/06/2020 – Marcos Antônio Roca Campos; 
*Função: Coordenador Regional APS. Valor 
mensal: R$ 3.800,00: prazo de 06/02/2020 a 
30/06/2020 – Fernanda Martins Queiroz; Fabi-
ana Nunes de Oliveira; Nathália Leripio Gomes 
*Função: Administrativo. Valor mensal: R$ 
1.500,00: prazo de 03/02/2020 a 30/06/2020 – 
Ana Paula Pereira da Silva; 
*Função: Administrativo. Valor mensal: R$ 
2.100,00: prazo de 02/02/2020 a 30/06/2020 – 
Igor Brant do Couto Cotrim; 
*Função: Administrativo II. Valor mensal: R$ 
3.000,00: prazo de 03/02/2020 a 30/06/2020 – 
Wesley Vieira de Aguiar; 
*Função: Supervisor Administrativo. Valor 
mensal: R$ 2.500,00: prazo de 03/02/2020 a 
30/06/2020 – Robson Barboza Pinto; Letícia 
Vasconcelos Silva;  
*Função: Supervisor Administrativo. Valor 
mensal: R$ 2.500,00: prazo de 02/12/2019 a 
30/06/2020 – Paulo Vitor Lucio; 
*Função: Supervisor Administrativo. Valor 
mensal: R$ 6.000,00: prazo de 03/02/2020 a 
30/06/2020 – Alline Moreira Barbosa; Christia-
no Gomes de Pinho; Luanna da Silva Vargas; 
*Função: Técnico de Enfermagem. Valor men-
sal: R$ 1.350,00: prazo de 11/02/2020 a 
30/06/2020 – Maria da Graça Neves Bicalho 
*Função: Enfermeiro. Valor mensal: R$ 
2.475,00: prazo de 03/02/2020 a 30/06/2020 – 
Fabíola Ferreira de Jesus; Raffaelly Ferreira 
Tuzze Devolder; 
*Função: Enfermeiro. Valor mensal: R$ 
2.475,00: prazo de 27/01/2020 a 30/06/2020 – 
Bruna Vicente de Azevedo Moreira 
*Função: Enfermeiro. Valor mensal: R$ 
2.475,00: prazo de 20/01/2020 a 30/06/2020 – 
Sara da Silva da Rocha Rodrigues 
*Função: Enfermeiro. Valor mensal: R$ 
2.475,00: prazo de 10/02/2020 a 30/06/2020 – 
Kerolayne Moreira da Silva 
*Função: Enfermeiro SAMU. Valor mensal: R$ 
2.475,00: prazo de 01/02/2020 a 30/06/2020 – 
Ramon Diego Ghetti Cavalcanti 
*Função: Enfermeiro RT. Valor mensal: R$ 
3.000,00: prazo de 10/02/2020 a 30/06/2020 – 
Josimere de Fátima Almeida Sales 
*Função: Enfermeiro DST. Valor mensal: R$ 

2.475,00: prazo de 10/02/2020 a 30/06/2020 – 
Eledir de Oliveira Terra 
*Função: Enfermeiro Supervisor. Valor mensal: 
R$ 3.800,00: prazo de 10/02/2020 a 
30/06/2020 – Airson Oliveira Rodrigues; Fábio 
da Silva Costa 
*Função: Médico Clínico CAPS. Valor mensal: 
R$ 3.000,00: prazo de 03/02/2020 a 
30/06/2020 – Marcel Amaral Marinho 
*Função: Médico Clínico. Valor mensal: R$ 
9.000,00: prazo de 02/02/2020 a 30/06/2020 – 
Marino Pereira da Silva Junior; Leonardo Ha-
yato Araújo OBA 
*Função: Médico Clínico. Valor mensal: R$ 
9.000,00: prazo de 20/01/2020 a 30/06/2020 – 
Francisco da Silveira Nunes;  
*Função: Médico Clínico. Valor mensal: R$ 
9.000,00: prazo de 16/11/2019 a 30/06/2020 – 
Darlan Teixeira de Paula;  
*Função: Médico Geriatra. Valor mensal: R$ 
6.000,00: prazo de 03/02/2020 a 30/06/2020 – 
Ana Carolina Machado Guimarães Gonçalves 
Marques;  
*Função: Motorista Transporte. Valor mensal: 
R$ 1.980,00: prazo de 02/01/2020 a 
30/06/2020 – José de Arimatea Santos; 
Jhonny Vinicius Leal da Silva 
*Função: Motorista Transporte. Valor mensal: 
R$ 1.980,00: prazo de 10/02/2020 a 
30/06/2020 – Alexandre Madureira dos Santos; 
*Função: Psicomotricista. Valor mensal: R$ 
2.250,00: prazo de 14/01/2020 a 30/06/2020 – 
Margareth Cristina Aguiar Tavares 
 
Termo Aditivo:  
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
14/11/2018 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 03/02/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado Augusto Cesar 
Senna de Almeida, mat. 40.834 e passa, a 
partir desta data a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 03/02/2020 
um valor bruto global de R$  9.500,00 (nove 
mil e quinhentos reais).  

3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 04/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
25/09/2019 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 02/02/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado dailton dos santos 
Menezes, mat. 42.169 e passa, a partir desta 
data a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 02/02/2020 
um valor bruto global de R$  2.000,00 (dois mil 
reais).  
3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 10/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
01/11/2019 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 03/02/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado gabriel Mothé de 
Mendonça, mat. 43.063 e passa, a partir desta 
data a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
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trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 03/02/2020 
um valor bruto global de R$  2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais).  
3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 04/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
25/09/2019 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 02/02/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado João Antônio de 
Moraes Lopes, mat. 42.146 e passa, a partir 
desta data a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 02/02/2020 
um valor bruto global de R$  2.000,00 (dois mil 
reais).  
3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 10/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
26/01/2018 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 02/01/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado Katia Hinsch da 
Silva, mat. 39.991 e passa, a partir desta data 
a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 02/01/2020 
um valor bruto global de R$  3.800,00 (três mil 
e oitocentos reais).  
3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 04/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-

de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
01/02/2018 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 02/02/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado Noelson Ramos 
Moraes, mat. 39.979 e passa, a partir desta 
data a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 02/02/2020 
um valor bruto global de R$  10.000,00 (dez 
mil reais).  
3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 10/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Termo Aditivo Contratual SMS ao contrato 
tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co. Pelo presente instrumento, como Contra-
tante Prefeitura Municipal de Itaboraí, e como 
Contratados dos Servidores Qualificados, ajus-
tam o seguinte:  
1. As partes acima qualificadas firmaram em 
01/07/2019 o Contrato por tempo determinado 
no qual ajusta término do Contrato.  
2. Considerando a alteração no valor bruto, a 
contar de 03/02/2020 e data de termino do 
contrato, entre os contratantes, de alterar a 
cláusula 2.º , do contratado Ricardo José Bar-
bosa, mat. 41.701 e passa, a partir desta data 
a prevalecer o seguinte:  
A cláusula 8ª terá a seguinte redação: pela 
execução da prestação dos serviços pelo con-
trato, em função do presente instrumento, o 
contratante pagará em contraprestação ao 
contrato, mensalmente a contar de 03/02/2020 
um valor bruto global de R$  6.000,00 (seis mil 
reais).  
3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condições do contrato ora alterado.  
E por estarem, assim, justas e contratadas, 
assinam o presente em 02 vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abai-
xo. Itaboraí, 04/02/2020.  Julio Cesar de Olivei-
ra Ambrosio - Secretário Municipal de Saúde - 
Matrícula nº 37.633 
 
Rescisão contratual:  
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Mônica Cou-
tinho Sahun, CPF 026.648.967-25 e a carteira 
de identidade n.º 08.739.041-5 tendo sido 
contratado (a) em 01/11/2019 para o cargo de 
Médico Clinico, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, tudo em conformidade com a cláu-
sula 2.ª, parágrafo 2.º do aludido contrato. 
Itaboraí, 06/02/2020. Julio César de Oliveira 
Ambrosio - Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 

01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Daniel Costa 
de Santanna, CPF 088.650.067-22 e a carteira 
de identidade n.º 11.666.294-1 tendo sido 
contratado (a) em 01/04/2019 para o cargo de 
Médico Psiquiatra, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, tudo em conformidade com a 
cláusula 2.ª, parágrafo 2.º do aludido contrato. 
Itaboraí, 06/02/2020. Julio César de Oliveira 
Ambrosio - Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Isac Luiz 
Camara Esteves, CPF 475.563.157-20 e a 
carteira de identidade n.º 14.213311 tendo sido 
contratado (a) em 17/10/2017 para o cargo de 
Médico Pediatra, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, tudo em conformidade com a 
cláusula 2.ª, parágrafo 2.º do aludido contrato. 
Itaboraí, 07/02/2020. Julio César de Oliveira 
Ambrosio - Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Deizilane 
Alves da Costa, CPF 103.457.597-02 e a car-
teira de identidade n.º 0128954187 tendo sido 
contratado (a) em 16/12/2019 para o cargo de 
Tecnico de Enfermagem, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, tudo em conformidade 
com a cláusula 2.ª, parágrafo 2.º do aludido 
contrato. Itaboraí, 06/02/2020. Julio César de 
Oliveira Ambrosio - Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Rita de Cas-
sia Vieira Martins, CPF 074.826.487-63 e a 
carteira de identidade n.º 11.448.494-2 tendo 
sido contratado (a) em 16/11/2017 para o car-
go de recepcionista, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, tudo em conformidade com a 
cláusula 2.ª, parágrafo 2.º do aludido contrato. 
Itaboraí, 06/02/2020. Julio César de Oliveira 
Ambrosio - Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Carlos Eugê-
nio Espinosa, CPF 062.565.307-64 e a carteira 
de identidade n.º v991015o tendo sido contra-
tado (a) em 292/09/2019 para o cargo de Médi-
co SAMU, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, tudo em conformidade com a cláusula 
2.ª, parágrafo 2.º do aludido contrato. Itaboraí, 
19/02/2020. Julio César de Oliveira Ambrosio - 
Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Tamires 
Rocha Dias da Costa, CPF 131.692.357-61 e a 
carteira de identidade n.º 24.201.737-4 tendo 
sido contratado (a) em 04/07/2018 para o car-
go de Educador/Cuidador, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, tudo em conformidade 
com a cláusula 2.ª, parágrafo 2.º do aludido 
contrato. Itaboraí, 06/02/2020. Julio César de 
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Oliveira Ambrosio - Sec. Mun. Saúde. 
 
Rescisão contratual Unilateral SMS. Pelo pre-
sente termo fica rescindido, a partir de 
01/02/2020, o contrato por tempo determinado, 
por excepcionalidade, celebrado entre esta 
municipalidade e o (a) Senhor (a) Dayelle Se-
sana Branco Alves, carteira de identidade n.º 
33.367.538-7tendo sido contratado (a) em 
01/06/2019 para o cargo de Coordenador, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, tudo 
em conformidade com a cláusula 2.ª, parágrafo 
2.º do aludido contrato. Itaboraí, 06/02/2020. 
Julio César de Oliveira Ambrosio - Sec. Mun. 
Saúde. 
 
Ata: 
 
Ata Nº 14/20 da Reunião da Junta Administrati-
va de Recursos de Infrações – JARI, na forma 
abaixo: 
Às dezessete horas do dia treze de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte, a Junta Administrati-
va de Recursos de Infrações – JARI, criada 
pela Lei nº 2.270 de 22 de Março de 2012, 
cujos membros foram nomeados através da 
Portaria nº 1216/18, composta pelo Sr. Jeffer-
son dos Santos Sarmento, pelo Sr. Welington 
Heringer Campos, pelo Sr. Manoel Neryvaldo 
Paschoal Eccard e pelo Sr. Herdi Pacheco 
Marins, reuniu-se sob a presidência do primei-
ro, em sessão de julgamento. Presentes todos 
os membros, foi aberta a sessão pelo Presi-
dente o qual submeteu aos demais membros a 
ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por 
unanimidade sem emendas. Ato contínuo, o 
Presidente fez a leitura da pauta da sessão, 
chamando a julgamento cinco processos de 
recursos em 1ª instância contra a imposição de 
penalidade de multa, encaminhados a esta 
Junta pelo Órgão Executivo de Trânsito do 
Município. Chamados os feitos a julgamento 
pelo presidente, este deu a palavra aos res-
pectivos relatores de cada um dos processos. 
Após a análise dos autos concluiu-se pelo 
Indeferimento de dois processos, quais sejam 
os de números: PMITAB/556/19 (auto de infra-
ção U28941799, sob relatoria do Sr. Welington 
Heringer Campos) e PMITAB/718/19 ( auto de 
infração U28934390, sob relatoria do Sr. Jef-
ferson dos Santos Sarmento) e pelo Deferi-
mento de três processos, quais sejam os de 
números: PMITAB/1957/19 (auto de infração 
U28938190, sob relatoria do Sr. Welington 
Heringer Campos), PMITAB/684/19 ( auto de 
infração U28935285, sob relatoria do Sr. We-
lington Heringer Campos) e PMITAB/633/19 
(auto de infração U29077638, sob relatoria do 
Sr. Jefferson dos Santos Sarmento). Nada 
mais havendo a tratar, cumprindo as normas 
estabelecidas na Lei nº 9.503/97– Código de 
Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do Con-
selho Nacional de Trânsito-CONTRAN, deu-se 
por encerrada a presente reunião, que depois 
de lida e concluída sua Ata, segue assinada 
pelos seus membros. Publique-se, treze de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte. Jefferson 
Dos Santos Sarmento - Presidente Da Jari . 
Herdi Pacheco Marins - Secretário. Welington 
Heringer Campos - Membro . Manoel Neryval-
do Paschoal Eccard - Membro 
 
Ata Nº 15/20 da Reunião da Junta Administrati-
va de Recursos de Infrações – JARI, na forma 
abaixo: 
Às dezessete horas do dia dezessete de feve-
reiro do ano de dois mil e vinte, a Junta Admi-
nistrativa de Recursos de Infrações – JARI, 
criada pela Lei nº 2.270 de 22 de Março de 
2012, cujos membros foram nomeados através 

da Portaria nº 1216/18, composta pelo Sr. 
Jefferson dos Santos Sarmento, pelo Sr. We-
lington Heringer Campos, pelo Sr. Manoel 
Neryvaldo Paschoal Eccard e pelo Sr. Herdi 
Pacheco Marins, reuniu-se sob a presidência 
do primeiro, em sessão de julgamento. Presen-
tes todos os membros, foi aberta a sessão pelo 
Presidente o qual submeteu aos demais mem-
bros a ata da sessão anterior, a qual foi apro-
vada por unanimidade sem emendas. Ato 
contínuo, o Presidente fez a leitura da pauta da 
sessão, chamando a julgamento cinco proces-
sos de recursos em 1ª instância contra a impo-
sição de penalidade de multa, encaminhados a 
esta Junta pelo Órgão Executivo de Trânsito 
do Município. Chamados os feitos a julgamen-
to pelo presidente, este deu a palavra aos 
respectivos relatores de cada um dos proces-
sos. Após a análise dos autos concluiu-se pelo 
Indeferimento de cinco processos, quais sejam 
os de números: PMITAB/743/19 (auto de infra-
ção U28935006, sob relatoria do Sr. Jefferson 
dos Santos Sarmento ), PMITAB/518/19 (auto 
de infração U28942838, sob relatoria do Sr. 
Jefferson dos Santos Sarmento), PMITA-
B/781/19 (auto de infração U28954147, sob 
relatoria do Sr. Jefferson dos Santos Sarmen-
to), CEREC/21051/19 ( auto de infração 
U28944252, sob relatoria do Sr. Welington 
Heringer Campos ) e CEREC/35101/19 ( auto 
de infração U29132876, sob relatoria do Sr. 
Welington Heringer Campos). Nada mais ha-
vendo a tratar, cumprindo as normas estabele-
cidas na Lei nº 9.503/97– Código de Trânsito 
Brasileiro e nas Resoluções do Conselho Naci-
onal de Trânsito-CONTRAN, deu-se por encer-
rada a presente reunião, que depois de lida e 
concluída sua Ata, segue assinada pelos seus 
membros. Publique-se, dezessete de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte. Jefferson Dos San-
tos Sarmento - Presidente Da Jari . Herdi Pa-
checo Marins - Secretário. Welington Heringer 
Campos - Membro . Manoel Neryvaldo Pas-
choal Eccard - Membro. 
 
Ata Nº 16/20 da Reunião da Junta Administrati-
va de Recursos de Infrações – JARI, na forma 
abaixo: 
Às dezessete horas do dia dezoito de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte, a Junta Administrati-
va de Recursos de Infrações – JARI, criada 
pela Lei nº 2.270 de 22 de Março de 2012, 
cujos membros foram nomeados através da 
Portaria nº 1216/18, composta pelo Sr. Jeffer-
son dos Santos Sarmento, pelo Sr. Welington 
Heringer Campos, pelo Sr. Manoel Neryvaldo 
Paschoal Eccard e pelo Sr. Herdi Pacheco 
Marins, reuniu-se sob a presidência do primei-
ro, em sessão de julgamento. Presentes todos 
os membros, foi aberta a sessão pelo Presi-
dente o qual submeteu aos demais membros a 
ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por 
unanimidade sem emendas. Ato contínuo, o 
Presidente fez a leitura da pauta da sessão, 
chamando a julgamento cinco processos de 
recursos em 1ª instância contra a imposição de 
penalidade de multa, encaminhados a esta 
Junta pelo Órgão Executivo de Trânsito do 
Município. Chamados os feitos a julgamento 
pelo presidente, este deu a palavra aos res-
pectivos relatores de cada um dos processos. 
Após a análise dos autos concluiu-se pelo 
Indeferimento de quatro processos, quais se-
jam os de números: PMITAB/585/19 (auto de 
infração U28944040, sob relatoria do Sr. We-
lington Heringer Campos), PMITAB/1166/19 
(auto de infração U28962010, sob relatoria do 
Sr. Welington Heringer Campos), PMITA-
B/603/19 (auto de infração U28935634, sob 
relatoria do Sr. Welington Heringer Campos) e 

PMITAB/604/19 ( auto de infração U28935635, 
sob relatoria do Sr. Jefferson dos Santos Sar-
mento) e pelo DEFERIMENTO de um proces-
so, qual seja o de número: PMITAB/1131/19 
( auto de infração U28952586, sob relatoria do 
Sr. Jefferson dos Santos Sarmento). Nada 
mais havendo a tratar, cumprindo as normas 
estabelecidas na Lei nº 9.503/97– Código de 
Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do Con-
selho Nacional de Trânsito-CONTRAN, deu-se 
por encerrada a presente reunião, que depois 
de lida e concluída sua Ata, segue assinada 
pelos seus membros. Publique-se, dezoito de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte. Jefferson 
Dos Santos Sarmento - Presidente Da Jari . 
Herdi Pacheco Marins - Secretário. Welington 
Heringer Campos - Membro . Manoel Neryval-
do Paschoal Eccard - Membro 
 

Ata de número 345 da Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Assistência Social, 
realizada aos onze dias do mês de novembro 
de 2019, com a presença dos seguintes conse-
lheiros: Raquel Mota de Almeida (Secretaria 
Municipal de Fazenda), Cláudia Góis Pereira 
de Jesus (Secretaria Municipal de Habitação), 
Dianne Arrais (Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social), Sabrina Salles (Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social), Roseli 
Lima Mota (Associação Pestalozzi de Itaboraí), 
Monica Garcez de Faria (Associação Rainha 
Silva) e Janaína da Silva Espínola (Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura) e os visitan-
tes Matheus Lopes, funcionário da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Bruna 
Regina Oliveira, assistente social do Centro 
Pop. A reunião teve inicio às 14h54min com a 
palavra da presidente Raquel apresentando o 
calendário do exercício de 2020 de reuniões 
ordinárias, permanecendo toda segunda quar-
ta-feira de cada mês. Em seguida, a assistente 
social do Centro Pop Bruna apresentou o his-
tórico da instituição no município, ressaltando 
que o Centro Pop é uma unidade voltada para 
o atendimento especializado à população em 
situação de rua. A assistente social Bruna 
informou que está realizando o mapeamento 
da população em situação de rua no município. 
A presidente Raquel questionou que não está 
sendo realizado o Serviço de Abordagem Soci-
al e Diane Arrais informou que o serviço já está 
sendo organizado. Dando continuidade a apre-
sentação, a assistente social Bruna falou que o 
Centro Pop realiza atendimentos individuais e 
coletivos, oficinas e atividades de convívio e 
socialização, alem de ações que incentive o 
protagonismo e a participação social das pes-
soas em situação de rua. Dando prossegui-
mento, a conselheira Dianne apresentou a 
resolução SEMDS n°008/2019 de 10 de de-
zembro de 2019 que versa sobre a concessão 
do beneficio auxilio funeral. A presidente Ra-
quel ressaltou que a verba do auxilio funeral 
não é oriunda do Fundo da Assistência Social. 
Os conselheiros presentes validaram por una-
nimidade a resolução SEMDS008/2019. A 
conselheira Claudia solicitou que o conselho 
expedisse um ofício a Gestão Suas para que 
fosse realizada uma visita a Instituição 
“Associação de Missões” a fim de dar orienta-
ção acerca da regularização da instituição. A 
conselheira Claudia orientou que toda lei refe-
rente à assistência social passe pela aprova-
ção do CMAS para que futuramente a SEMDS 
não enfrente dificuldade no repasse de recur-
so. Em seguida, a presidente Raquel apresen-
tou a prestação de contas do exercício de 
2018 e o representante da SEMDS Matheus 
Lopes apresentou os gastos e como foi utiliza-
do os recursos, apresentando extratos e pro-
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cessos. A presidente Raquel apresentou o 
demonstrativo sintético de execução físico-
financeiro - exercício de 2018, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. A conselheira 
Monica Garcez sugeriu que a SEMDS abrisse 
um edital com chamamento público para que 
as  instituições regularizadas pudessem con-
correr aos serviços descritos na Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 
encerrada às 15h30mim. Eu, Liliane Martins de 
Arruda, secretária ‘ad hoc’ lavro a presente ata 
que será assinada por mim e pelos conselhei-
ros logo após sua aprovação. 
 
Ata de número 348 da Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Assistência Social:  
Ata de número 348 da Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Assistência Social, 
realizada aos doze dias do mês de fevereiro de 
2020, com a presença dos seguintes conse-
lheiros: Raquel Mota de Almeida (Secretaria 
Municipal de Fazenda), Sabrina Salles 
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social),Roseli Lima Mota (Associação Pesta-
lozzi de Itaboraí), Rubens Cordeiro Dias Junior 
(Procuradoria Geral), Claudia Góis P. de Jesus 
(Secretaria Municipal de Habitação). A reunião 
teve inicio ás 14h44min com a palavra da pre-
sidente Raquel apresentando o Ofício SEMDS/
Gestão SUAS  nº 340/2019 solicitando cópias 
das propostas aprovada na última Conferência 
Municipal de Assistência Social a fim de subsi-
diar a resposta ao Ofício nº 1983/2019 da 
Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e 
a Pessoa com Deficiência de Niterói, ficou 
definido o envio de um ofício em resposta. 
Dando prosseguimento a pauta, a representan-
te da SEMDS Débora Ramos apresentou os 
processos e os extratos referentes à prestação 
de contas do Estado ano de 2019, repasse 
Fundo a Fundo – FEAS, para aprovação deste 
Conselho, assim apresentando as Metas das 
Proteções Básica e Especial que foram execu-
tadas em 2019 pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social através dos Equipa-
mentos existente: 6 (seis) CRAS, 1 (um) 
CREAS, 1 (um) Centro POP – observando que 
o Centro POP não possui conta bancária ex-
clusiva para repasse, o mesmo está incluso 
nos serviços oferecidos na Proteção Social 
Especial assim como o CREAS e Serviços de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Ido-
so. Assim sendo, a Prestação de Contas de 
2019 foi Aprovada sem ressalvas. Observando 
também que na prestação de contas ocorreu 
no mês de outubro/19  pagamento de Folha de 
Contratados por tempo determinado – Proces-
so 1295/2017 – volume III, pelo motivo de não 
obter repasse Federal para suprir a demanda, 
foi autorizado a Tesouraria  Municipal  pelo 
Gestor do Fundo no período, a utilização de 
verba Estadual para o pagamento do mesmo. 
Assim também, esse recurso foi devolvido pela 
Tesouraria  em fevereiro de  2020 à conta do 
Fundo Estadual. No que se referente ao Plano 
de Ação de 2020, o mesmo foi aprovado sem 
ressalvas para o Cofinanciamento Estadual 
2020. Nada havendo mais a tratar, a senhora 
presidente Raquel Mota, declarou encerrada a 
presente reunião às 16h03min. Eu, Liliane 
Martins de Arruda, secretária executiva ‘ad 
hoc’ lavrei a presente ata que depois de apro-
vada pela Assembléia, segue para assinatura 
dos conselheiros presentes. 
 
Ata n° 566 da Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente do Munícipio de Itaboraí realizada em 05 
de fevereiro de 2020.  

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil 
e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões da SEMDS, à Rua João Cae-
tano, n° 94, Centro, Itaboraí, reuniram-se os 
representantes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, para 
tratar dos seguintes assuntos: 
1 - Ofício CMDCA 004/2020, datado em 
10/01/2020, referente à renúncia ao cargo de 
Presidente do CMDCA do Sr. Luiz Henrique 
Almeida Abreu; 2-  Ofício SEMDS de n° 
25/2020, datado em 10/10/2020 referente a 
substituição dos representantes da SEMDS 
junto ao CMDCA; 3- Ofício de n° 021/2020, 
datado em 15/10/2020 do Conselho Tutelar de 
Itaboraí (CTI) informando sobre o reparo do 
carro SPIN de uso exclusivo do Conselho Tu-
telar; 4- Ofícios relacionados ao processo de 
escolha dos Conselheiros Tutelares para o 
quadriênio 2020 à 2024 (Curso de capacita-
ção, estágio, denúncia, resposta encaminhada 
ao MP, diplomação e posse dos Conselheiros 
Tutelares, escala de plantões para o ano de 
2020); 5- Oficio de n°  nº? do Programa de 
Atenção Integral à Saúde da Criança e Adoles-
cente (convite para construção do Regimento 
Interno); 6 - Resposta ao Ofício de nº 732/2019 
– 1° PJTC núcleo Itaboraí, datado em 
06/12/2019 (esclarecimentos sobre as regras 
relativas a férias e afastamentos dos membros 
do CMDCA); 7- Resposta por meio do Ofício 
CMDCA de n° 09/2020, datado em 03/02/2020 
a Contabilidade Geral do Município; 8- Ofício 
CMDCA/SEMDS de n° 06/2020, datado em 
03/02/2020 sobre o envio da Prestação de 
contas do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FMCA) referente ao ano de 
2019; 9-  Resposta ao Ofício 1910/2019 da 
Promotoria da Infância e Juventude da Comar-
ca de Itaboraí (esclarecimento quanto ao certi-
ficado do Instituto Social Talentos); 10 – Res-
posta ao Ofício 1884/2019 da Promotoria da 
Infância e Juventude da Comarca de Itaboraí. 
11 – Ofício do CMDCA n° 11/2020, datado em 
03/02/2020 encaminhado a SEMDS sobre os 
registros no CMDCA; 12- CI de n° 16/2020 – 
Abrigo Institucional Dr. Ewaldo Saramago 
Pinheiro (renovação de registro); 13 - Comis-
são de Ética e de Visitas; 14 - Denúncia refe-
rente a Conselheira Maria do Livramento do 
Conselho Tutelar II e Marcia Lessa do Conse-
lho Tutelar II; 15 -  Outros assuntos. A Conse-
lheira e Presidente do CMDCA em exercício, 
Márcia Adriana Afonso Torres Barros, iniciou a 
assembleia saudando todos os presentes e 
solicitou que a Secretária Executiva, Patrícia 
Brum, fizesse a leitura da pauta e dos Ofícios 
para ciência dos Conselheiros presentes. Foi 
lido o Ofício CMDCA 004/2020, datado em 
10/01/2020, referente à renúncia ao cargo de 
Presidente do CMDCA do Sr. Luiz Henrique 
Almeida Abreu, descrita como irrevogável e 
irretratável, bem como trazia o seu agradeci-
mento ao apoio ofertado pelos membros do 
Conselho de Direitos. Lido o Ofício de n° 
025/2020, datado em 10 de janeiro de 2020, 
sobre a substituição dos representantes da 
SEMDS junto ao CMDCA, tendo como cópia 
em anexo a relação de nomes dos represen-
tantes do CMDCA encaminhada a Secretaria 
Municipal de Governo para publicação, sendo 
indicada como representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, a Sra. 
Renata Simone Garcia Nery, titular, e a Sra. 
Ana Paula dos Santos Freitas Frias, suplente. 
Lido o Ofício de n° 021/2020, datado em 
15/01/2020, do Conselho Tutelar de Itaboraí 
(CT I) informando que foi realizado pela Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social o 
reparo do carro SPIN (PLACA KPZ 7261) doa-

do pelo Governo Federal de uso exclusivo do 
Conselho Tutelar.  Dando sequência a pauta, 
foi apresentado os Ofícios e documentos rela-
cionados ao processo de escolha dos Conse-
lheiros Tutelares para o quadriênio 2020 a 
2024, sendo lida e apresentada a convocação 
dos Conselheiros Tutelares e Suplentes para o 
curso de capacitação obrigatório, conforme 
Deliberação do CMDCA nº 003/2019, art. 47, 
devidamente assinada pelos candidatos do 
processo de escolha do Conselho Tutelar de 
2019. Lido e apresentado o Ofício do MMSG/
Tecendo Redes n° 003/2020 contendo a lista 
de presença de todos os participantes do Cur-
so de Capacitação para Conselheiros Tutela-
res e atores do SGDCA de Itaboraí realizado 
nos dias 02, 04 e 05 de dezembro de 2019 na 
localidade da OAB/RJ, 25° Subseção, situada 
à Rua São João, nº 139, Centro, Itaboraí. A 
Candidata ao Conselho Tutelar (CT I), Sra. 
Leila Marcia Miranda Juarez, não compareceu 
nos dias da referida capacitação e a Candidata 
ao Conselho Tutelar (CT I), Sra. Gilcelle de 
Jesus Oliveira, apresentou atestado médico. 
Lido e apresentado o Ofício de n° 11/2020, 
datado em 08 de janeiro de 2020, do Conselho 
Tutelar de Itaboraí (CT I) informando que a 
candidata eleita ao cargo de Conselheira Tute-
lar, Sra. Gabriela Gama, compareceu na sede 
do Conselho Tutelar (CT I) para qual foi eleita 
nos dias 17/12/2019, 18/12/2019, 19/12/2019, 
0701/2020 e 08/01/2020 para o cumprimento 
do estágio obrigatório e a candidata eleita 
Cíntia Medeiros compareceu para estagiar nos 
dias 06/01/2020, 07/01/2020 e 08/01/2020. 
Lido e apresentado o Ofício 005/2020, datado 
em 07/01/2020, do Conselho Tutelar de Itabo-
raí (CT II), informando que as Candidatas elei-
tas para o cargo de Conselheira Tutelar, Sra. 
Ana Beatriz Moura Umbelino, Sra. Márcia da 
Silva Lessa Gonçalves e a Sra. Nilza Rocha 
Pessanha Ferreira, cumpriram o estágio não 
remunerado de uma semana na sede do Con-
selho Tutelar II, cumprindo assim os artigos 46 
e 47 do edital do CMDCA. Lido e apresentado 
o Ofício de n° 001/2020 do CMDCA, datado 
em 09/01/2020, encaminhado ao Ministério 
Público pelo Presidente do CMDCA, à época, 
Sr. Luiz Henrique Almeida Abreu, em resposta 
ao Ofício 17/2020 da Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude da Comarca de Itaboraí 
que solicitava providências em relação a de-
núncia veiculada de que a candidata ao Con-
selho Tutelar I, Sra. Cíntia Medeiros, não havia 
cumprindo a carga horária referente ao estágio 
não remunerado de uma semana no Conselho 
Tutelar para qual foi eleita. Na referida respos-
ta, o Presidente do CMDCA, à época, Sr. Luiz 
Henrique Almeida Abreu, considerou que para 
a conclusão do estágio não remunerado da 
Sra. Cíntia Medeiros restariam apenas 02 
(dois) dias e tendo em vista que a posse dos 
Conselheiros Tutelares seria em 10/01/2020, 
às 17h, entendeu o CMDCA que caso a mes-
ma comparecesse à sede do CT I nos dias 
09/01/2020 e 10/01/2020 para finalizar o seu 
estágio, estaria a mesma capacitada para 
tomar posse no cargo de Conselheira Tutelar, 
sendo a mesma cientificada desta decisão. 
Lido e apresentado o Ofício de n° 004/2020, 
datado em 10/01/2020, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para 
o Ministério Público do Estado do Rio de Janei-
ro, referente ao Ofício MPRJ n° 037/2020 – 
MPRJ 2020.00004506, encaminhado pelo 
Presidente do CMDCA, à época, Sr. Luiz Hen-
rique Almeida Abreu, enviando a documenta-
ção referente ao curso de capacitação que foi 
fornecido aos Conselheiros Tutelares, titulares 
e suplentes, eleitos para o quadriênio 2020 a 



ITABORAÍ ANO II N° 34  17 

Sexta, 21/02/2020  https://www.itaborai.rj.gov.br 

Instituído pelo  Decreto Executivo nº 01 de 02/01/2019.  ASSINADO DIGITALMENTE PELO MUNICIPIO DE ITABORAI:28741080000155 

2024, bem como encaminhando a certidão 
atestando a presença dos novos Conselheiros 
nas sedes do respectivo Conselho para reali-
zação do estágio de 01 (uma) semana. Com 
relação aos Ofícios encaminhados pelo Presi-
dente do CMDCA, à época, Sr. Luiz Henrique 
Almeida Abreu, os membros presentes do 
CMDCA e da comissão eleitoral informaram 
que não haviam tomado conhecimento do 
envio dos mesmos. Apresentado e lido o Ofício 
de n° 18/2020, datado em 04/01/2020, do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente encaminhado ao Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro encaminhado 
pela Presidente do CMDCA em exercício, 
Márcia Adriana Afonso Torres Barros, infor-
mando acerca da finalização do processo de 
escolha dos membros do Conselho Tutelar de 
Itaboraí, haja vista que no último dia 10 de 
janeiro de 2020, foram empossados e devida-
mente diplomados os seguintes candidatos: 
José Henrique de Souza Viana (diplomado e 
empossado – CTI), Gabriela Gama da Silva de 
Souza (diplomada e empossada – CTI), Cíntia 
Medeiros de Menezes Barbosa (diplomada e 
empossada – CTI), Michelle de Oliveira Araújo 
(diplomada e empossada – CTI), Oselina Le-
mos Costa (diplomada e empossada – CTI), 
Thyago Chames da Silva (diplomado e empos-
sado – CTII), Ana Beatriz Moura Umbelino 
(diplomada e empossada – CTII),  Nilza Rocha 
Pessanha Ferreira (diplomada e empossada – 
CTII), Maria do Livramento Conceição Melonio 
(diplomada e empossada – CTII), Marcia da 
Silva Lessa (diplomada e empossada – CTII), 
Sirleia da Costa Tavares (diplomada – CTI), 
Patrícia Duarte Brum (diplomada – CTI), Roseli 
de Oliveira Serrano (diplomada – CTI), Luciana 
Monteiro Figueiredo Motta (diplomada – CTII), 
Rosana Alves da Fonseca Noronha (diplomada 
– CTII), Solange Ferreira de Oliveira 
(diplomada – CTII), Núbia Ferreira de Souza 
(diplomada – CTII) e Edimilson Domingos de 
Souza (diplomada – CTII). As candidatas Leila 
Márcia Miranda Juarez e Gilcelle de Jesus 
Oliveira não foram diplomadas. Os membros 
do CMDCA presentes deliberaram, então, 
sobre o encaminhamento da situação das 
candidatas Leila Márcia Miranda Juarez e 
Gilcelle de Jesus Oliveira para análise da co-
missão eleitoral.  Dando prosseguimento à 
pauta, foi apresentado o Ofício OF/SMS/SAB/
DPS n° 002/2020, do Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Criança e Adolescente 
referente ao GT de Combate ao Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
informando que no próximo dia 11/02/2020 às 
09:00, no auditório da Secretaria Municipal de 
Saúde (Av. Prefeito Álvaro de Carvalho, 732, 
Nancilândia, Itaboraí) o GT se reunirá para 
votar o texto final do Regimento Interno e ela-
borar a sua apresentação para os gestores, 
tendo como representantes do CMDCA no 
referido GT o Sr. Rafael Bocaletti Cardeal e a 
Sra. Rosane Araújo dos Santos. Dando pros-
seguimento a reunião foram apresentados os 
Ofícios respondidos pela Presidente do CMD-
CA em exercício, Márcia Adriana Afonso Tor-
res Barros, encaminhada a 1° Promotoria de 
Tutela coletiva do núcleo de Itaboraí referente 
ao Ofício de nº 732/2019 – 1° PJTC núcleo 
Itaboraí, datado em 06/12/2019, que solicitava 
do CMDCA esclarecimentos sobre as regras 
relativas a férias e afastamentos dos membros 
do CMDCA e sobre a justificativa apresentada 
ou não pelo ex-Presidente do CMDCA, Sr. 
Washington Carlos Silva, referente a prestação 
de contas,  locais visitados e se houve arreca-
dação de valores como pretendido durante o 
seu afastamento do CMDCA. Em resposta a 

referida solicitação do MP foi informado pelo 
CMDCA que as regras relativas as férias e 
afastamentos dos membros do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
não são as mesmas aplicadas aos servidores 
em geral do município de Itaboraí, tendo o 
CMDCA suas normatizações ditadas pelo seu 
regimento interno, Decreto n° 49/96, que dis-
põe em seu capítulo II, parágrafo 2°, que os 
Conselheiros serão representados pelos su-
plentes imediatos sempre que se ausentarem 
da cidade por período superior a 7 dias. No 
que diz respeito a justificativa apresentada 
pelo Presidente, informa que não houve a 
juntada de prestação de contas referente ao 
seu afastamento para captação de recursos 
junto às pessoas físicas e jurídicas estrangei-
ras, por se tratar de recursos para a instituição 
a qual ele representa como sociedade civil. 
Não cabendo prestação de contas ao CMDCA. 
O presente Ofício de resposta foi aprovado 
sem sugestões pelos Conselheiros presentes. 
Lido e apresentado o Ofício CMDCA de n° 
09/2020, datado em 03/02/2020, encaminhado 
a Contabilidade Geral do Município contendo 
cópia da prestação de contas do Fundo da 
Criança e do Adolescente – FMCA - do exercí-
cio financeiro de 2018. A Presidente em exer-
cício informou aos Conselheiros sobre a ne-
cessidade de encaminhar em complementação 
o parecer do CMDCA referente à prestação de 
contas acima referida, a pedido do próprio 
setor de Contabilidade do Município. O referido 
Ofício foi aprovado pelos Conselheiros presen-
tes. Lido e apresentado o Ofício do CMDCA de 
n° 06/2020, datado em 03/02/2020, solicitando 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social a prestação de contas do Fundo Munici-
pal da Criança e do Adolescente – FMCA - 
referente ao exercício financeiro de 2019. Na 
oportunidade, foi solicitado também que a 
referida prestação de contas venha no formato 
da Deliberação de n° 277/17 do TCE/RJ. Oficio 
aprovado por todos os Conselheiros presentes. 
Lido e apresentado o Ofício do CMDCA de n° 
10/2020 em resposta ao Ofício de n° 
1910/2019 da Promotoria da Infância e Juven-
tude da Comarca de Itaboraí que solicitava do 
CMDCA esclarecimento quanto ao certificado 
do Instituto Social Talentos, informando que 
após a comissão de visitas receber o Ofício 
acima referenciado que trazia a informação da 
possibilidade do Instituto Social Talentos ter 
encerrado suas atividades, foi realizada visita à 
instituição e verificou-se que o imóvel se en-
contrava fechado e com placa de venda, sendo 
realizado contato por telefone com o Sr. Onési-
mo Vieira Gomes de Figueiredo (representante 
legal da instituição), sem obter o devido retor-
no. Diante do exposto, a inscrição do Instituto 
Social Talentos foi cancelada junto ao CMD-
CA. O Ofício foi aprovado por todos os Conse-
lheiros presentes. Lido e apresentado o Ofício 
CMDCA de n° 07/2020, datado em 03/02/2020, 
encaminhado em resposta ao Oficio 1884/2019 
da Promotoria da Infância e Juventude da 
Comarca de Itaboraí, informando que o CMD-
CA vem empenhando esforços para adotar 
todas as medidas cabíveis no sentido de aten-
der na integralidade a recomendação da ilustre 
Promotoria de Justiça, tendo a comissão do 
CMDCA realizado visitas, bem como expedido 
notificações objetivando regularizar a situação 
das instituições que se encontram com seus 
registros vencidos, bem como foi encaminhan-
do a nova relação de instituições que estão 
com seus registros regulares, cancelados ou 
em processo de verificação para avaliação da 
renovação de seus registros conforme reco-
mendação. O Ofício foi lido e aprovado por 

todos os Conselheiros presentes. A Presidente 
do CMDCA em exercício encaminhará a nova 
relação acima citada para publicação. Em 
complementação, seguindo o que determina o 
art. 90, parágrafo 1°, da Lei 8069/90, a relação 
de instituições com seus registros regulares foi 
encaminhada através do Ofício CMDCA de n° 
16/2020, datado em 03/02/2020, para os Con-
selhos Tutelares do Município de Itaboraí (CTI 
e CTII). O Conselheiro Rubens Cordeiro Dias 
Junior salientou sobre a necessidade de enca-
minhar o mesmo Ofício ao poder judiciário, 
com a concordância dos presentes, devendo a 
Secretária Executiva providenciar o seu envio. 
Apresentado o Oficio do CMDCA n° 11/2020, 
datado em 03/02/2020, encaminhada a Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social 
informando sobre as exigências necessárias 
para que as entidades governamentais e não 
governamentais pleiteiem o registro junto ao 
CMDCA, conforme determina a Lei Federal nº 
8069/90 e Lei Municipal nº 1903/2004, em 
referência ao Lar Semente do Amor de Maria – 
LASAM. Ofício lido e aprovado por todos os 
Conselheiros presentes. Apresentada a CI de 
n° 16/2020, datado em 22/01/2020, do Abrigo 
Institucional Dr. Ewaldo Saramago Pinheiro 
solicitando os documentos para a renovação 
de registro junto ao CMDCA. No início da reu-
nião a representante do Instituto Social Novo 
Amanhecer – ISNA - entregou ao CMDCA o 
Ofício de n° 007/2020, requerendo também a 
renovação do registro. Foi colocado pela Presi-
dente em exercício, Márcia Adriana Afonso 
Torres Barros, que as instituições que entra-
ram com seu pedido de renovação, bem como 
aquelas que estão com seus registros venci-
dos e em verificação serão encaminhados para 
avaliação na comissão de visitas. O Conselhei-
ro Rubens Cordeiro Dias Junior salientou so-
bre a importância de as entidades governa-
mentais e não governamentais apresentarem 
todas as documentações exigidas em lei, no-
vamente, para avaliação de seus registros. 
Lida as denúncias referente a Conselheira 
Maria do Livramento do Conselho Tutelar II e 
Marcia Lessa do Conselho Tutelar II, sendo 
deliberado pelos Conselheiros presentes que 
os novos Conselheiros, substitutos dos anterio-
res, deverão assumir os respectivos cargos 
vagos na Comissão de Ética para apurar todas 
as denúncias. Dando prosseguimento, foi apre-
sentado na pauta referente a outros assuntos o 
Ofício de n° 026/2020, datado em 14/01/2020, 
do Conselho Tutelar II de Itaboraí informando 
que a Sra. Marcia da Silva Lessa é a nova 
Coordenadora do Conselho Tutelar II e a Sra. 
Nilza Rocha Pessanha Ferreira é a Vice - Co-
ordenadora do órgão. Apresentado e Lido o 
Ofício de n° 017/2020, datado em 14/01/2020, 
do Conselho Tutelar de Itaboraí (CT I) encami-
nhando a escala semanal e dos plantões de 
finais de semana dos novos Conselheiros 
eleitos para o quadriênio 2020 a 2024. Apre-
sentado e lido o Ofício de n° 472/2019, datado 
em 17 de dezembro de 2019, do Conselho 
Tutelar II de Itaboraí informando que pararam 
as atividades do dia 17/12/2019 devido às 
péssimas condições de trabalho na sede do 
Conselho II. Lido o Ofício de n° 476/2019, 
datado em 19/12/2019, do Conselho Tutelar II 
de Itaboraí, informando que retomaram as 
atividades no dia 18/12/2019, após ser conser-
tado o ar condicionado. Quanto aos Planos de 
Ação e de Execução do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente foi 
colocado em reunião pelo Conselheiro Rubens 
Cordeiro Dias Junior a necessidade de ade-
quação dos mesmos para o ano de 2020 e 
sugeriu uma outra reunião a ser marcada no 
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melhor dia para todos os membros a fim de ser 
finalizado e aprovado os referidos Planos. Lido 
os Ofícios do Conselho Tutelar II de Itaboraí de 
n° 464/2019 e 465/2019, solicitando uma de-
claração do período trabalhado como Conse-
lheira Tutelar das servidoras: Renata Felix do 
Carmo e Rosana Alves da Fonseca Noronha, 
respectivamente. Foi deliberado que o CMDCA 
não possui competência para realizar a emis-
são da declaração solicitada, pois  a partir do 
momento em que as Conselheiras Tutelares 
são empossadas para o exercício da função 
tornam-se servidoras do município, devendo o 
pedido ser encaminhado diretamente ao setor 
responsável de  RH da Secretaria Municipal 
Desenvolvimento Social ou à SEMAD. Lido o 
Ofício do Projeto Tecendo Redes de n° 
027/2020, datado em 31/01/2020, sobre a 
campanha de mobilização Pré-Carnaval/2020 
que será realizada no dia 09/02/2020, na Pra-
ça Marechal Floriano Peixoto, das 15h às 19h. 
Lido o Ofício da entidade Instituto Um Novo 
Amanhecer – ISNA- de n° 006/2020, datado 
em 29/01/2020, e recebido pelo CMDCA na 
ocasião da presente reunião, indicando a Sra. 
Jessika Gonçalves Narciso da Silva para ser 
suplente no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente representando a 
instituição. Nada mais havendo a ser tratado 
no momento, a reunião foi encerrada às 17H e 
15 min e contou com a participação dos se-
guintes Conselheiros de Direitos: Márcia Adria-
na A. Torres Barros (Presidente em exercício), 
Monica Garcez Costa (Associação Abrigo 
Rainha Silvia), Maria Cristina Conceição da 
Silva ( AMAPRA), Jessika Gonçalves Narciso 
da Silva (ISNA), Maria Fernanda Leones 
(Secretaria Municipal de Saúde), Rubens Cor-
deiro Dias Junior (Procuradoria Geral) e Roseli 
Motta (Associação Pestalozzi de Itaboraí). A 
presente ata será assinada por mim, Patrícia 
Brum (Secretária Executiva do CMDCA) e 
pelos demais Conselheiros presentes, logo 
após a sua aprovação. 

 
Ata de Registro de Preços: 
 
Ata de Registro de Preços Nº 77/2019 
No dia 11 de Novembro, ao  Fundo Municipal 
de Saúde, órgão da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí,  com sede na Av. Prefeito Alvoro de 
Carvalho Junior 732, Nancilândia-Rj, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 
11.865.033/0001-10, neste ato representado 
por seu Presidente Júlio Cesar de O. Ambro-
sio, portador do documento de identidade nº 
101242352, órgão expedidor IFPRJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 074.577.647 - 71, devida-
mente autorizado a firmar este acordo nos 
termos do  Decreto Municipal n.º 60/2015, 
doravante denominado ÓRGÃO GERENCIA-
DOR, em face da classificação das propostas 
de preços no Pregão Presencial n.º  0009/19 - 
FMS, para Sistema de Registro de Preços, 
tendo como fundamento a Ata de Julgamento 
e classificação das propostas de preços, RE-
SOLVE registrar os preços para “futuras 
aquisições de materiais de curativo para 
atender os serviços de saúde do município, 
nos termos da legislação vigente, 
especialmente, a lei nº 8666/93 e o decreto 
municipal 60/15", da(s) empresa(s) invictos 
distribuidora eireli, neste ato representada(o) 
Rafael Cardoso Ferreira,  brasileiro, casado, 
RG nº  020454477-9 e CPF nº  106.487.527-
04 . A presente Ata de Registro de Preços será 
utilizada pelo órgão gerenciador conforme 
previsto no Edital do Pregão Presencial n.º 
009/19 - FMS. Tendo sido cumpridas todas as 
formalidades legais e nada mais havendo a 
constar, deu-se por encerrado os trabalhos 
lavrando esta Ata que vai assinada pelo 
Presidente Municipal, bem como pelo(s) 
representante(s) da(s) empresa(s) com preços 
registrados. A  Administração não se obriga a 
contratar os bens registrados, somente 
fazendo conforme a necessidade. O Edital e 

seus anexos, bem como a proposta de preços 
da licitante vencedora fará parte integrante da 
presente Ata de Registro de Preços, 
independente de transcrição. Poderá utilizar-se 
da Ata de Registro de Preços, órgãos ou 
entidades da Administração que não tenham 
participado do certame licitatório, conforme 
Decreto Municipal n.º 60/2015. 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 
O objeto da presente Ata De Registro De Pre-
ços consiste em um “registro de preços para 
futuras aquisições de materiais de curativo 
para atender os serviços de saúde do 
Município , nos termos da legislação vigente, 
especialmente, a Lei nº 8666/93 e o Decreto 
Municipal 60/15",com preços inscritos nesta 
ata, conforme as especificações constantes da 
proposta comercial referente ao edital de 
pregão presencial n.º 009/19 – FMS e demais 
anexos, que constituem parte integrante desta, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
independente de transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMEN-
TO 
A entrega deverá ser realizada em até 30 
(trinta) dias, após a retirada da Nota de Empe-
nho, conforme Termo de Referência.   
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
O prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços será de 12 (doze) meses, contados de 
sua assinatura. 
A  existência de preços registrados não obriga 
a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisi-
ção pretendida, ou contratação direta nos ca-
sos previstos em lei, assegurada preferência 
ao fornecedor beneficiário do registrado em 
igualdade de condições.   
CONTRATADO/ Fornecedor: Invictos Distribui-
dora Eireli. CNPJ.: 14.912.933/0001-60 
Endereço: Rua Lourival De Mendes Ramos Nº 
17- Extensão Santa Ely- Casimiro De AbREU. 

Item Descrição Unid. Quant Marca Preço Ofertado 

4 
Gel Dermoprotetor a base de AGE, vitamina A e E, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia mé-
dia, óleo de copaíba, óleo de melaleuca, com tampa flip-top sob pressão, apresentado em bisna-
ga de 100g 

FRASC. 1.000 DBS R$ 69,80 

12 

Loção Cremosa hidratante a base de AGE, vitamina A e E, D-panteitnol, lecitina de soja, silicone, 
vaselina líquida, veículo aquoso, triglicerídeos de cadeia média, uréia, aloe vera que hidrata, 
revitaliza e melhora a elasticidade da pele, com tampa principal flip-top sob pressão em bisnaga 
de 100g 

FRASC. 500 DBS R$ 36,00 

Itaboraí,  27 de Dezembro  2019. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Júlio César de O. Ambrósio  - Presidente - Mat. 37.633. 
Invictos Distribuidora Eireli-Epp - Rafael Cardoso Ferreira 

Ata De Registro De Preços nº  78/2019 
No dia 11 de Novembro, ao  Fundo Municipal 
de Saúde, órgão da Prefeitura Municipal De 
Itaboraí,  com sede na Av. Prefeito Alvoro de 
Carvalho Junior 732, Nancilândia-Rj, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 
11.865.033/0001-10, neste ato representado 
por seu Presidente Júlio Cesar de O. Ambro-
sio, portador do documento de identidade nº 
101242352, órgão expedidor IFPRJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 074.577.647 - 71, devida-
mente autorizado a firmar este acordo nos 
termos do  Decreto Municipal n.º 60/2015, 
doravante denominado Órgão Gerenciador, em 
face da classificação das propostas de preços 
no Pregão Presencial n.º  0009/19 - FMS, para 
Sistema de Registro de Preços, tendo como 
fundamento a Ata de Julgamento e classifica-
ção das propostas de preços, Resolve registrar 
os preços para “futuras aquisições de materiais 
de curativo para atender os serviços de saúde 

do município, nos termos da legislação 
vigente, especialmente, a lei nº 8666/93 e o 
decreto municipal 60/15", da(s) empresa 
( Empromed Material Hospitalar Ltda-EPP, 
neste ato representada(o) Cesar Augusto 
Barcellos,  brasileiro, casado, RG nº  
81.064.692-7 e CPF nº  325.845.397-72 . A 
presente Ata de Registro de Preços será 
utilizada pelo órgão gerenciador conforme 
previsto no Edital do Pregão Presencial n.º 
009/19 - FMS. Tendo sido cumpridas todas as 
formalidades legais e nada mais havendo a 
constar, deu-se por encerrado os trabalhos 
lavrando esta Ata que vai assinada pelo 
Presidente Municipal, bem como pelo(s) 
representante(s) da(s) empresa(s) com preços 
registrados. A  Administração não se obriga a 
contratar os bens registrados, somente 
fazendo conforme a necessidade. O Edital e 
seus anexos, bem como a proposta de preços 
da licitante vencedora fará parte integrante da 
presente Ata de Registro de Preços, 

independente de transcrição. Poderá utilizar-se 
da Ata de Registro de Preços, órgãos ou 
entidades da Administração que não tenham 
participado do certame licitatório, conforme 
Decreto Municipal n.º 60/2015. 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 
O objeto da presente ata de registro de preços 
consiste em um “registro de preços para 
futuras aquisições de materiais de curativo 
para atender os serviços de saúde do 
município , nos termos da legislação vigente, 
especialmente, a lei nº 8666/93 e o decreto 
municipal 60/15",com preços inscritos nesta 
ata, conforme as especificações constantes da 
proposta comercial referente ao edital de 
pregão presencial N.º 009/19 – FMSe demais 
anexos, que constituem parte integrante desta, 
ata de registro de preços independente de 
transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMEN-
TO 
A entrega deverá ser realizada em até 30 
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(trinta) dias, após a retirada da Nota de Empe-
nho, conforme Termo de Referência.   
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
O prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços será de 12 (doze) meses, contados de 
sua assinatura. 

A  existência de preços registrados não obriga 
a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisi-
ção pretendida, ou contratação direta nos ca-
sos previstos em lei, assegurada preferência 
ao fornecedor beneficiário do registrado em 
igualdade de condições.   

CONTRATADO/ Fornecedor: Empromed Mate-
rial Hospitalar Ltda EPP. CNPJ.: 
73.416.497/0001-05 
Endereço: Travessa Arlindo Rodrigues Coelho, 
64-Galo Branco-SG. 

Item Descrição Unid. Quant Marca Preço Ofertado 

7 

Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com alta 
capacidade de absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização, contém prata iônica como componente ativo com liberação sustentada. 
Não adesivo. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão. Impermeá-
vel à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e sevindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 10x10cm 

Unid. 1.500 COLOPLAST R$ 110,00 

8 

Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com alta 
capacidade de absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização, contém prata iônica como componente ativo com liberação sustentada. 
Não adesivo. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão. Impermeá-
vel à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e sevindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 15x15cm 

Unid. 1.500 COLOPLAST R$ 126,20 

10 

Curativo de Hidrofibra c/ prata, 10x10cm cobertura de hidrofibra com prata, carboxime-
tilcelulose e alginato de calcio e rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras 
entrelaçadas que proprorcionam absorção local vertical, forma gel e mantém a umidade 
no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absor-
vente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm 

Unid. 1.500 COLOPLAST R$ 109,60 

Itaboraí,  21 de Novembro  2019. Fundo Municipal De Saúde Júlio César de O. Ambrósio - Presidente - Mat. 37.633 
Empromed Material Hospitalar Ltda Epp - César Augusto Barcellos  

Ata De Registro De Preços Nº  79/2019 
No dia 11 de Novembro, ao  Fundo Municipal 
de Saúde, órgão da Prefeitura Municipal De 
Itaboraí,  com sede na Av. Prefeito Alvoro de 
Carvalho Junior 732, Nancilândia-Rj, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 
11.865.033/0001-10, neste ato representado 
por seu Presidente Júlio Cesar de O. Ambro-
sio, portador do documento de identidade nº 
101242352, órgão expedidor IFPRJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 074.577.647 - 71, devida-
mente autorizado a firmar este acordo nos 
termos do  Decreto Municipal n.º 60/2015, 
doravante denominado Órgão Gerenciador, em 
face da classificação das propostas de preços 
no Pregão Presencial n.º  0009/19 - FMS, para 
Sistema de Registro de Preços, tendo como 
fundamento a Ata de Julgamento e classifica-
ção das propostas de preços, Resolve registrar 
os preços para “Futuras Aquisições De 
Materiais De Curativo Para Atender Os 
Serviços De Saúde Do Município, Nos Termos 
Da Legislação Vigente, Especialmente, A Lei 
Nº 8666/93 E O Decreto Municipal 60/15", Da
(S) Empresa(S) Fbc De Niterói Comércio E 
Serviços Eireli EPP, neste ato representada(o)
Flávio Berriel Coelho,  RG nº  11002200-1 e 

CPF nº  071.758.137-32 . A presente Ata de 
Registro de Preços será utilizada pelo órgão 
gerenciador conforme previsto no Edital do 
Pregão Presencial n.º 009/19 - FMS. Tendo 
sido cumpridas todas as formalidades legais e 
nada mais havendo a constar, deu-se por 
encerrado os trabalhos lavrando esta Ata que 
vai assinada pelo Presidente Municipal, bem 
como pelo(s) representante(s) da(s) empresa
(s) com preços registrados. A  Administração 
não se obriga a contratar os bens registrados, 
somente fazendo conforme a necessidade. O 
Edital e seus anexos, bem como a proposta de 
preços da licitante vencedora fará parte 
integrante da presente Ata de Registro de 
Preços, independente de transcrição. Poderá 
utilizar-se da Ata de Registro de Preços, 
órgãos ou entidades da Administração que não 
tenham participado do certame licitatório, 
conforme Decreto Municipal n.º 60/2015. 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 
O objeto da presente Ata De Registro De Pre-
ços consiste em um “registro de preços para 
futuras aquisições de materiais de curativo 
para atender os serviços de saúde do 
município , nos termos da legislação vigente, 
especialmente, a lei nº 8666/93 e o decreto 
municipal 60/15",com preços inscritos nesta 

ata, conforme as especificações constantes da 
Proposta Comercial referente ao Edital de 
Pregão Presencial N.º 009/19 – FMSe demais 
anexos, que constituem parte integrante desta, 
Ata De Registro De Preços independente de 
transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMEN-
TO 
A entrega deverá ser realizada em até 30 
(trinta) dias, após a retirada da Nota de Empe-
nho, conforme Termo de Referência.   
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
O prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços será de 12 (doze) meses, contados de 
sua assinatura. 
A  existência de preços registrados não obriga 
a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisi-
ção pretendida, ou contratação direta nos ca-
sos previstos em lei, assegurada preferência 
ao fornecedor beneficiário do registrado em 
igualdade de condições.   
CONTRATADO/ Fornecedor: FBC De Niterói 
Comércio E Serviços Eireli EPP -CNPJ.: 
22.341.240/0001-92 
Endereço: Rua Reverendo Armando Ferreira 
nº 350, Sl 206/207. 

Item Descrição Unid. Quant Marca Preço Ofertado 

11 
Loção Oleosa a base de AGE , vitamina A e E, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, 
óleo de copaíba e óleo de malaleuca, apresentado em almotolia de 100 ml 

FRASC. 2.000 DBS R$ 52,55 

Itaboraí,  27 de Dezembro  2019. Fundo Municipal De Saúde Júlio César de O. Ambrósio - Presidente - Mat. 37.633. FBC De Niterói Comércio E 
Serviços Eireli-EPP - Flávio Berriel Coelho 

Ata De Registro De Preços nº  80/2019 
No dia 11 de Novembro, ao  Fundo Municipal 
de Saúde, órgão da Prefeitura Municipal De 
Itaboraí,  com sede na Av. Prefeito Alvoro de 
Carvalho Junior 732, Nancilândia-Rj, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 
11.865.033/0001-10, neste ato representado 
por seu Presidente Júlio Cesar de O. Ambro-
sio, portador do documento de identidade nº 
101242352, órgão expedidor IFPRJ, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 074.577.647 - 71, devida-
mente autorizado a firmar este acordo nos 
termos do  Decreto Municipal n.º 60/2015, 
doravante denominado Órgão Gerenciador, em 
face da classificação das propostas de preços 
no Pregão Presencial n.º  0009/19 - FMS, para 
Sistema de Registro de Preços, tendo como 
fundamento a Ata de Julgamento e classifica-
ção das propostas de preços, Resolve registrar 
os preços para “Futuras Aquisições De 
Materiais De Curativo Para Atender Os 

Serviços De Saúde Do Município, Nos Termos 
Da Legislação Vigente, Especialmente, A Lei 
Nº 8666/93 E O Decreto Municipal 60/15", Da
(S) Empresa(S) Pg Rio Medicamentos Ltda 
EPP, neste ato representada(o) Paulo Sergio 
da Silva Cosme,  brasileiro, casado, CNH nº 
02030372277 e CPF nº  816.260.967-91 . A 
presente Ata de Registro de Preços será 
utilizada pelo órgão gerenciador conforme 
previsto no Edital do Pregão Presencial n.º 
009/19 - FMS. Tendo sido cumpridas todas as 
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formalidades legais e nada mais havendo a 
constar, deu-se por encerrado os trabalhos 
lavrando esta Ata que vai assinada pelo 
Presidente Municipal, bem como pelo(s) 
representante(s) da(s) empresa(s) com preços 
registrados. A  Administração não se obriga a 
contratar os bens registrados, somente 
fazendo conforme a necessidade. O Edital e 
seus anexos, bem como a proposta de preços 
da licitante vencedora fará parte integrante da 
presente Ata de Registro de Preços, 
independente de transcrição. Poderá utilizar-se 
da Ata de Registro de Preços, órgãos ou 
entidades da Administração que não tenham 
participado do certame licitatório, conforme 
Decreto Municipal n.º 60/2015. 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 

O objeto da presente Ata De Registro De Pre-
ços consiste em um “registro de preços para 
futuras aquisições de materiais de curativo 
para atender os serviços de saúde do 
município , nos termos da legislação vigente, 
especialmente, a lei nº 8666/93 e o decreto 
municipal 60/15",com preços inscritos nesta 
ata, conforme as especificações constantes da 
proposta comercial referente ao edital de 
pregão presencial n.º 009/19 – FMSe demais 
anexos, que constituem parte integrante desta, 
Ata De Registro De Preços independente de 
transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMEN-
TO 
A entrega deverá ser realizada em até 30 
(trinta) dias, após a retirada da Nota de Empe-

nho, conforme Termo de Referência.   
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
O prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços será de 12 (doze) meses, contados de 
sua assinatura. 
A  existência de preços registrados não obriga 
a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisi-
ção pretendida, ou contratação direta nos ca-
sos previstos em lei, assegurada preferência 
ao fornecedor beneficiário do registrado em 
igualdade de condições.   
CONTRATADO/ Fornecedor: PG Rio Medica-
mentos Ltda-EPP. CNPJ.: 18.841.889/0001-03 
Endereço: Alamenda São Boaventura,540- BL 
02-grs 612 e 613 Fonseca-Niterói 

Item Descrição Unid. Quant Marca Preço Ofertado 

3 

Creme Protetor de barreira hipoalergênico para adultos e crianças na prevenção de irrita-
ção da pele na área de fraldas e outros, com óleo de girassol, triglicerídeos de cadeia 
média, óxido de zinco micronizado e vitamina E, apresentado em bisnaga com tampa flip
-top sob pressão com 100g 

UNID. 2.000 
DERMANON 
FREE-DBS 

R$ 86,00 

Itaboraí,  27 de Dezembro  2019.  Fundo Municipal De Saúde Júlio César de O. Ambrósio - Presidente - Mat. 37.633 
PG Rio Medicamentos Ltda EPP - Paulo Sergio Da Silva Cosme - CNPJ:18.841.889/0001-03 

 
 
Edital De Convocação: 
 
16º Edital De Convocação -  EDITAL nº 
002/2019 - Processo Seletivo de Profissionais 
ao Exercício da Função de Professor  
O Secretário Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que: 
Convoca Os Profissionais Abaixo Listados, a 
comparecerem nas datas e horários menciona-
dos, à sede da Secretaria Municipal de Admi-
nistração a fim de realizar exame admissional 
e à Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Turismo, a fim de realizar assinatura do con-
trato, munidos dos documentos de comprova-
ção constantes item 11.1 do Edital 002/2019. 
O não comparecimento nos dias e horários 
estabelecidos será considerado desistência 
tácita da seleção. a não apresentação da do-
cumentação pertinente ensejará a eliminação 
do candidato, conforme previsto no respectivo 
Edital. 
 
Professor de Educação Infantil ao 5º ano (645-
659) 
Dia E Horário De Comparecimento na Sede da 
Secretaria Municipal de Administração, para 
realização de Exame Admissional: Dia 
02/03/2020, às 14h. 
Dia E Horário De Comparecimento na Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo, para assinatura de Contrato: Dia 
03/03/2020, às 9h. 
 
*Convocados: 

 

 
 
Professor De Educação Infantil Ao 5º Ano (660
-674) 
Dia E Horário De Comparecimento na Sede da 
Secretaria Municipal de Administração, para 
realização de Exame Admissional: Dia 
03/03/2020, às 12h. 
 
Dia E Horário De Comparecimento na Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo, para assinatura de Contrato: Dia 
03/03/2020, às 14h. 
 
*Convocados: 

 
Itaboraí, 20 de fevereiro de 2020. 
Lia Márcia de Souza Brant Macedo - Presiden-
te da Comissão - Matrícula: 41332 
Osório Luís Figueiredo de Souza - Secretário 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo - 
Matrícula: 40961 

 

 
 
Termo Aditivo : 
 
Termo Aditivo 001 Ao Contrato 044/2019 -
ITAPREVI 
Contratante: Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores do Município de Itaboraí-
Itaprevi. Contratada: Gefer Laboratório De 
Análises Clínicas Eireli-Epp. Objeto: Prorroga-
ção do prazo de execução do contrato por 12 
(doze) meses. a iniciar a partir de 02/01/2020 
até 31/12/2020. Fundamentação: Lei Federal 
8.666/93 e Lei Complementar 101/2000. VA-
LOR: Contrapartida realizada através de paga-
mento debitado em conta bancária informada 
por meio de documentos trazidos na vigência 
do procedimento de Chamamento Público. 
Data Da Assinatura: 02/01/2020. 
 
Corrigenda: 
  
Termo Aditivo 001 Ao Contrato 040/2019 ITA-
PREVI. Publicado no DOE- ITA de 06/01/2020 
Edição nº 3, Ano II. Onde se lê: Termo Aditivo 
001 AO CONTRATO 040/2019 ITAPREVI. Leia
-se: Termo Aditivo 002  Ao Contrato 040/2019 
ITAPREVI.  

EDITAIS 

645 Thais Teixeira da Silva 

646 Lidiane Gomes Soares 

647 Pâmella Braga Graciane da Cruz 

648 Aline Cardoso Costa 

649 Mônica Batista Silva 

650 Donátila Pitta dos Santos Alves 

651 Maria Helena Araujo Justino 

652 Solange Santos de Oliveira 

653 Advane Felix Graciano dos Santos 

654 Luciana Ferreira dos Santos 

655 Fabricia Lima de Almeida dos Santos 

656 Ana Paula Rodrigues dos Santos 

657 Viviane dos Santos Costa 

658 Karina Silva dos Santos 

659 Luana de Jesus Machado 

660 Gabrielle Corrêa Lourenia 

661 Larissa Vieira Albernaz 

662 Deuzarina Maria Ferreira Soares 

663 Jane Viana de Medeiros 

664 
Rose Márcia Cardoso de Mesquita 
Souza 

665 Ana Paula Fonseca Vianna de Araújo 

666 Lidiane Bonifácio Chapetta 

667 Flavia Mendes Viana Quinto 

668 Solange dos Santos Teles 

669 Marcella Soares da Silva 

670 Roberta Conceição Rodrigues 

671 Joscilaine Santana Barcelos 

672 Márcia Helena Ferreira Rosa 

673 Viviane Pereira de Andrade 

674 Joice Andrade D'Avila 

ITAPREVI 
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