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Atos do Prefeito 
 

PORTARIA 1861/18 DE 16 DE ABRIL de 2018. 
 

Institui a Comissão de Revisão do Plano Diretor do Município de Queimados-
RJ, nomeia seus membros, e dá outras providências. 
  

O Prefeito do Município de Queimados, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos dispositivos do art. 
89, VII, da Lei Orgânica do Município de Queimados, e:  

 
Considerando que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo 

parte integrante do processo de planejamento municipal;  
 
Considerando a necessidade de atualização do Plano Diretor do Município, para a sua adequação às diretrizes gerais da 

política de desenvolvimento urbano estabelecidas pela Lei Federal n.º 10.257/2001, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto 
da Cidade, e observando as Resoluções do Conselho Nacional das Cidades - Ministério das Cidades, dentre outras normas;  

 
Considerando a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos para fins de 
desenvolvimento urbano e rural;  

 
Considerando que a revisão do Plano Diretor de Queimados-RJ, é uma grande oportunidade de ampliar a participação 

social nas discussões de políticas públicas, elaboração e implementação das ações do Poder Público visando à melhoria ambiental 
e da qualidade de vida da população;  

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor de Queimados-RJ, composta por representantes 

da Prefeitura Municipal.  
 
Parágrafo único. A Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor de Queimados-RJ, será composta de forma a 

garantir a participação da comunidade no processo da revisão do Plano Diretor, por meio de pessoas que possam agregar 
experiências nas diversas áreas que interessam ao Plano Diretor.  

 
Art. 2º Compete à Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor do Município de Queimados-RJ:  
I - acompanhar e participar das ações de revisão do Plano Diretor, incluindo oficinas e audiências públicas, contribuindo 

ativamente para as decisões; 
 II - divulgar e esclarecer à comunidade sobre os temas relacionados ao Plano Diretor; 
III- mobilizar a comunidade para a participação das atividades desenvolvidas durante a elaboração do Plano Diretor, de 

forma a garantir a participação da sociedade em todo o processo;  
IV - fiscalizar a revisão do Plano Direito de acordo com os fins definidos pela Legislação aplicável;  
V - aprovar e Analisar os relatórios e Etapas de revisão do Plano Diretor;  
VI - lavrar as atas de reuniões, com livro de presença para identificação e assinatura dos participantes; 
VII – apresentar junto ao Conselho das Cidades as etapas desenvolvidas para a atualização do Plano Diretor. 
 
Art. 3º O Presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor de Queimados-RJ, fica responsável pela guarda 

de sigilo dos documentos que lhe forem fornecidos e que sejam de caráter reservado, os quais serão utilizados apenas para os fins 
de diagnóstico e respectiva proposta.  

 
Art. 4º O mandato da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor de Queimados-RJ exaure-se ao final dos 

trabalhos referidos nesta Portaria. 
 
 Art. 5º Fica nomeada a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor do Município de Queimados-RJ, sob a 

presidência do primeiro nomeado, composta dos seguintes membros:  
 
- ANDRÉ SOARES BIANCHE – Subsecretário Municipal de Urbanismo; 
- BRUNA RODRIGUES DA SILVA – Assessora Técnica - SEMUR; 
- FRANCISO DE ASSIS CUNHA – Coordenador de Fiscalização - SEMUR; 
- VALÉRIA CONSUELO LEITE CORDEIRO – Assessora Técnica – SEMAS; 
- ALEXANDRE MAGNO MARINHO – Diretor do Departamento de Desportos – SEMEL; 
- PAULO CESAR GOMES SOARES – Assessor Técnico – SEMDRAG; 
- JAQUELINE KALAOUM – Assessor Técnico – SEMAM; 
- ANDRÉ FARIA MACHADO – Coordenador de Atividades em Educação Preventiva – SEMDEC; 
- NILCELENE MOREIRA DA SILVA COSTA – Coordenador de Apoio aos Conselhos Municipais – SEGOV. 
 
Art. 6º O corpo técnico poderá ser alterado a qualquer momento a critério do seu presidente, dando sempre nova 

publicação as alterações realizadas.  
Queimados, 16 de abril de 2018. 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 
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O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 
  RESOLVE: 

 
PORTARIA Nº 1862/18. EXONERAR o servidor FERNANDA PORTES DE BRITO, matrícula 8236/83, do cargo em comissão de 
Coordenador de Gestão de Convênios, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a contar de 13/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1863/18. EXONERAR o servidor ALINE MARTINS CONSTANTINO OLIVEIRA, matrícula 11249/04, do cargo em 
comissão de Coordenador de Gestão de Contratos, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a contar de 
13/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1864/18. EXONERAR o servidor CARLOS ROBERTO LEAL NOGUEIRA, matrícula 8299/62, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, Símbolo CC4, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a contar de 13/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1865/18. EXONERAR o servidor MARCO ALLAN PIO DE SOUZA, matrícula 8669/03, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, Símbolo CC4, da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais - SEMADA, a contar de 
13/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1866/18. EXONERAR o servidor GILBERTO SILVA MARQUES, matrícula 8258/92, do cargo em comissão de 
Coordenador de Rotinas Administrativas, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a contar de 13/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1867/18. EXONERAR o servidor IVANA MARIA ALVES COSTA, matrícula 12349/02, do cargo em comissão de 
Coordenador de Divisão Pesquisa e Preço, Símbolo CC4, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a contar de 13/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1868/18. EXONERAR o servidor SÉRGIO DOS SANTOS FÉLIX, matrícula 12557/02, do cargo em comissão de 
Assessor Administrativo, Símbolo CC4, da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - SEMUTER, a contar de 
13/04/2018.  
 
PORTARIA Nº 1869/18. EXONERAR o servidor ALEXANDRE HENRIQUE DE CASTRO DIAS, matrícula 6392/44, do cargo em 
comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo CC2, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura - SEMDRAG, a 
contar de 13/04/2018.  
 
PORTARIA Nº 1870/18. EXONERAR o servidor JUSIENY HEITZ DOS SANTOS DUTRA, matrícula 12776/02, do cargo em 
comissão de Subsecretário Adjunto de Infraestrutura, Símbolo SSA, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a contar de 
13/04/2018.  
 
PORTARIA Nº 1871/18. CESSAR os efeitos da PORTARIA Nº 1135/18, publicada no DOQ. Nº 265/18 de 02/02/2018, que  
DESIGNOU o servidor FABIO DE MELO, Assessor Técnico, símbolo CC2, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para 
responder pela Diretoria do Departamento de Controle de Frota, sem prejuízo das suas funções e sem ônus para o Município de 
Queimados, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1872/18. NOMEAR FERNANDA PORTES DE BRITO, no cargo em comissão de Coordenador de Gestão de 
Contratos, Símbolo CC3, na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1873/18. NOMEAR GECILENE VIEIRA DE SOUZA CARVALHO, no cargo em comissão de Coordenador de Gestão 
de Convênios, Símbolo CC3, na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1874/18. NOMEAR SUELLEN ALVES PAULINO, no cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CC2, na 
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública – SEMUSOP, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1875/18. NOMEAR JOEL HENRIQUES QUINTAL, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio e 
Almoxarifado, Símbolo CC5, na Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1876/18. NOMEAR JORGE LUIZ PORTO, no cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CC2, na Secretaria 
Municipal de Obras – SEMOB, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1877/18. NOMEAR JUSIENY HEITZ DOS SANTOS DUTRA, no cargo em comissão de Assessor Técnico de 
Infraestrutura, Símbolo ATI, na Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1878/18. NOMEAR ELIAS SANTOS DA MATA, no cargo em comissão de Assessor de Planejamento Urbano, 
Símbolo APU, na Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMUR, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1879/18. NOMEAR ALINE MARTINS CONSTANTINO OLIVEIRA, no cargo em comissão de Assessor Técnico, 
Símbolo CC2, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania – SEMDEHPROC, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1880/18. NOMEAR CARLOS ROBERTO LEAL NOGUEIRA, no cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Controle de Frota, Símbolo CC3, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1881/18. NOMEAR GILBERTO SILVA MARQUES, no cargo em comissão de Diretor do Departamento de Atenção 
Básica, Símbolo CC3, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1882/18. NOMEAR SÉRGIO DOS SANTOS FÉLIX, no cargo em comissão de Coordenador de Rotinas 
Administrativas, Símbolo CC3, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a contar de 16/04/2018. 
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PORTARIA Nº 1883/18. NOMEAR ALEXANDRE HENRIQUE DE CASTRO DIAS, no cargo em comissão de Subsecretário Adjunto 
de Manutenção de Próprios Municipais, Símbolo SSA, na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – 
SEMCONSESP, a contar de 16/04/2018. 
 
PORTARIA Nº 1884/18. LOTAR o servidor ALINE MARTINS CONSTANTINO OLIVEIRA, Assessor Técnico, Símbolo CC2 -  
SEMDEHPROC, na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a contar de 16/04/2018.  
 
PORTARIA Nº 1885/18. LOTAR o servidor CLAUDIO DE LIMA SOUZA, matrícula 3439/81, Agente Administrativo -  SEMAD, na 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a contar de 16/04/2018.  
 
PORTARIA Nº 1886/18. LOTAR o servidor CARLOS ROBERTO LEAL NOGUEIRA,  Diretor do Departamento de Controle de Frota, 
Símbolo CC3 -  SEMUS, na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a contar de 16/04/2018.  
 
PORTARIA Nº 1887/18. NOMEAR JORGE NAIN CURI, no cargo em comissão de Assessor Técnico de Infraestrutura, Símbolo ATI, 
na Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, a contar de 16/04/2018. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
 

Atos do Controlador Geral do Município 
 
Processo: 1004/2018/11. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria 
n.º173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas 
referente ao adiantamento concedido a servidora MICHELLE LANGER DE SOUZA – MAT. 8284/83, através do processo n.º 
0765/2018/11, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 
AIR DE ABREU 

Controlador Geral do Município 
 

Atos do Secretário Municipal de Administração 
 

ATO N.º 075/SEMAD/2018 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
   

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 2°, II do Decreto Municipal 
n° 815/2008 de 17/01/2008 e considerando o processo administrativo n° 2731.2015.09, Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de limpeza, conservação e sanificação (higienização), copeiragem, recepção, vigilância 
desarmada (vigia), condução de veículos e cocção de alimentos, com base na Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e o art. 2º, III c/c 
art. 5º, VII do Decreto Municipal n° 815/2008 de 17/01/2008, CUMPRE com a 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de 
Preços nº 01/2018. (D.O.Q. n° 252 de 16/01/2018 e Errata no D.O.Q. n° 259 de 25/01/2018). 

     Em, 16/04/2018. 
 Publique-se. 

ANDRE PEREIRA BAHIA 
Órgão Gerenciador do SRP 

Secretário Municipal de Administração 
Matrícula n° 13423/01 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2018 
PREGÃO Nº 20/2017 
PROCESSO Nº 2731.2015.09 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, localizada na Rua Hortência nº. 254 – Centro – Queimados - RJ, neste ato 
representada pela Pregoeira Tatiane Galvão Lucas, designado pela Portaria nº. 347/17, considerando o julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 20/2017 para REGISTRO DE PREÇOS, publicado no Diário Oficial do Município de Queimados do dia 15/12/2017, 
e a respectiva homologação, conforme fls. 1636/1638, do Processo nº. 2731.2015.09, RESOLVE registrar os preços da empresa 
CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP, CNPJ Nº 09.588.780/0001-07 atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 
constantes das Leis nº.  8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 815/08, Decreto Municipal n º 736/06, alterado pelo Decreto 
Municipal nº. 1208/11, assim como as demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SANIFICAÇÃO (HIGIENIZAÇÃO), COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA DESARMADA 
(VIGIA), CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E COCÇÃO DE ALIMENTOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
SEMED E SEMAS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – UTILIZAÇÃO DA ATA  
 
 Apresente Ata poderá ser usada por órgãos participantes referidos no Anexo I – Termo de Referência, desde que 
autorizados pela SEMAD/PMQ. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
 Constituem obrigações do órgão gerenciador: 
 

 I - permitir à CONTRATADA o acesso aos locais da prestação dos serviços, desde que observadas as normas de 
segurança; 
 

 II - notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 
 

 III - efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 

 IV- promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único – esta Ata não obriga o Município de Queimados a firmar termo contratual com a CONTRATADA cujos preços 
tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas o objeto desta ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência de prestação ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 
a) Executar os serviços com eficiência e presteza, conforme especificações do Termo de Referência, com os recursos necessários e 
funcionários rigorosamente selecionados e treinados, para o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
b) Arcar com todas as obrigações civis, trabalhistas, criminais, previdenciárias, administrativas, tributárias, sanitárias e as demais 
previstas na legislação específica;  
 
c) Arcar com todos e quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais, causados pela ação ou omissão de seus 
empregados e prepostos, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros; 
 
d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos específicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 
normas e determinações em vigor; 
 
e) Vedar a contratação de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança da contratante sobre a vedação do nepotismo no 
âmbito da Administração Pública Municipal; 
 
f) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do 
serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;  
 
g) Instruir seus empregados quanto à necessidade de seguir as orientações do encarregado; 
 
h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 
 
i) Não transferir a terceiros as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
 
j) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação 
correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as 
dependências do Paço Municipal de Queimados;  
 
k) Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as boas práticas e 
comunicar à Contratante imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços 
contratados, cabendo a esta determinar que o serviço seja executado de outra maneira; 
 
l) A contratada deverá responsabilizar-se pela imediata cobertura de eventuais ausências de funcionários, de modo a evitar a 
modificação do índice de produtividade exigido ou a descontinuidade dos serviços contratados. 
 
m) Os funcionários da Contratada deverão se reportar diretamente ao encarregado, ficando inequívoca a inexistência de 
pessoalidade ou subordinação direta à Contratante;  
 
n) Para designação ou transferência de seus funcionários, a Contratada deverá cientificar a Comissão fiscalizadora do Contrato;  
 
o) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento médico imediato dos seus funcionários, caso 
sejam vítimas de acidente ou mal súbito durante o expediente;  
 
p) Prestar toda e qualquer informação solicitada pelo Gestor do Contrato, garantindo, a qualquer tempo, o acesso aos locais de 
serviço;  
 
q) Manter 02 (dois) livros destinados a ocorrências, um dos quais será destinado à anotação de qualquer fato irregular ou anormal 
relacionado aos serviços ou aos bens móveis, equipamentos e instalações o Paço Municipal; e o outro para realizar a passagem de 
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serviço entre os respectivos encarregados que ficarão com o Gestor do Contrato, podendo ser vistoriados a qualquer época pela 
Contratada;  
 
r) Providenciar, por solicitação do Gestor do Contrato, a imediata retirada do local de funcionário que estiver sem uniforme completo, 
crachá de identificação, Equipamentos de Proteção Individual e demais itens exigidos pela legislação; que embaraçar ou dificultar a 
fiscalização; ou ainda cuja permanência na área for julgada imprópria, em função de conduta inadequada e/ou imperícia na 
realização dos serviços, promovendo sua substituição definitiva, sem prejuízo da normal execução dos serviços. 
 
s) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus funcionários e adotar medidas para evitar o desperdício, reduzir o 
consumo e promover o uso racional da água e da energia elétrica, assim como reduzir a produção de resíduos sólidos e instruir os 
funcionários quanto à prevenção de incêndios nas dependências da Contratante; 
 
t) O cumprimento pela contratada das exigências legais aplicáveis, particularmente no que se refere ao recolhimento da contribuição 
previdenciária estipulada para o empregador e seus funcionários; recolhimento do FGTS; pagamento de salários no prazo previsto 
em Lei; fornecimento de vale transporte e auxílio refeição e/ou alimentação; pagamento do 13º salário; concessão de férias e 
correspondente pagamento do adicional de férias; realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso; 
encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED; cumprimento das obrigações 
contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho. 
 
u) É vedado aos funcionários da contratada, sob pena de aplicação das punições cabíveis:  
 
u.1) Trabalhar sem uniforme completo, crachá e sem os Equipamentos de Proteção Individual exigidos pela legislação e pela 
Convenção Coletiva de Trabalho;  
 
u.2) Desenvolver, nas dependências da Contratada, qualquer atividade que não seja inerente aos serviços do Termo de Referência;  
 
u.3) Não utilizar equipamentos, utensílios, recipientes ou invólucros originalmente fabricados para outra finalidade que não a de 
serviços a que se destinam; 
 
u.4) Indicar representante para relacionar-se com a Contratante como responsável pela execução do objeto; 
 
u.5) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
 Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio: 
 
a) tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta; 
 
b) consultar previamente ao órgão gerenciador, objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida; 
 
c) verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais 
desvantagens verificadas; 
 
d) encaminhar ao órgão gerenciador cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar de 
sua emissão, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
 
e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, informando ao órgão 
gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
 O registro formalizado na presente ata firmada entre a PMQ e as empresas que apresentarem as propostas classificadas 
em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares no respectivo certame, terá validade pelo período de 12 (doze) meses a contar de sua publicação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Órgão Gerenciador, competindo-lhe: 
 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do objeto registrado; 
 
b) monitorar os preços do objeto de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado, podendo rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação; 
 
c) notificar a CONTRATADA registrado, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
 
d) observar, durante a vigência da presente Ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos 
vencidos; 
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e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
 
f) consultar a CONTRATADA registrado quanto ao interesse em fornecer o objeto a outro órgão da Administração Pública que 
externe a intenção de utilizar a presente Ata; 
 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como 
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas. 
 
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por 
entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas 
por órgãos públicos. 
 
Parágrafo segundo – O Departamento de Compras auxiliará o órgão gerenciador na pesquisa de preços dos itens registrado, de 
forma a avaliar o preço a ser contratado, bem como elaborará a estimativa de consumo e o cronograma de contratação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PREÇOS REGISTRADOS 
 
 O preço registrado, a especificação do objeto, o quantitativo, a marca, a empresa fornecedora e o nome do representante 
legal são os constantes do Anexo I desta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá convocar a CONTRATADA, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à 
media apurada. 
 
Parágrafo terceiro – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e a CONTRATADA apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir a obrigação assumida, o órgão gerenciador poderá liberar 
a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 
Parágrafo quarto – Em qualquer hipótese, o preço decorrente da revisão não poderá ultrapassar o praticado no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da CONTRATADA e aquele vigente 
no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. 
 
Parágrafo quinto – Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pelo órgão 
gerenciador. 
 
Parágrafo sexto – A alteração de preço oriunda de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será 
publicada no Diário Oficial do Município de Queimados. 
 
CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
  
Parágrafo primeiro – Após pedido de utilização da Ata de Registro pelo órgão gestor, o prazo da prestação de serviço será de 03 
(três) dias e começara a fluir a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do memorando de início de serviço, a ser 
emitido pela Secretaria Municipal de Administração. 
 
Parágrafo segundo – A Contratada deverá participar formalmente ao Gestor da Ata, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) 
a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a prestação dos serviços. 
 
Parágrafo Terceiro – Definitivamente, mediante termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do “recebimento provisório”, de acordo com 
o disposto no art.73, incisos I e II, alíneas “b”,daLein°8666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
 

O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos materiais 
fornecidos, cabendo- lhe sanar as irregularidades detectadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da informação 
da irregularidade através da SEMAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 O preço registrado na presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelado de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I - Por iniciativa da Administração: 
 
a) quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste registro de preços, nas 
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da lei nº. 8.666/93; 
 
b) se o preço registrado estiver superior ao praticado no mercado; 
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II - Por iniciativa da CONTRATADA: 
 
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a CONTRATADA impossibilitado de cumprir os requisitos deste ata de registro de 
preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município de Queimados, considerando-se cancelado o preço registrado. 
 
Parágrafo terceiro – A solicitação da CONTRATADA para cancelamento do preço registrado poderá não ser aceita pelo órgão 
gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 
 
Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da CONTRATADA relativas ao 
respectivo registro. 
 
Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PMQ poderá, a seu exclusivo critério, 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado por requerimento nos termos da alínea “a” do art. 40 da Lei nº. 8.666/93, mediante crédito em 
conta corrente do fornecedor, por ordem bancária, em até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à efetiva prestação dos serviços. 
 
Parágrafo primeiro – O contratado deverá comprovar a quitação com encargos sociais, advindo da presente prestação de serviços, 
tributos estaduais e municipais, instruindo o pedido de pagamento com os seguintes documentos: 
 
I - a nota fiscal eletrônica devidamente atestada; 
 
II – empenho; 
 
III - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, ou Certidão 
Positiva com efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
IV - certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
V - certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo referente a Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede da licitante. 
   
Parágrafo segundo – A comprovação dos itens III, IV e V visa afastar a responsabilidade subsidiária do contratante em caso de 
inadimplência das obrigações trabalhistas do contratado. 
 
Parágrafo terceiro – Quando o pagamento vier a ser efetuado em prazo superior, o valor devido será acrescido a título de 
penalização, juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, também “Pro-rata”, de acordo com o que preceitua o artigo 40, inciso XIV, alínea 
“d” da Lei nº 8.666/93, contados a partir do seguinte ao seu vencimento e até o dia de seu efetivo pagamento. 
 
Parágrafo quarto – Os pagamentos eventualmente antecipados, ou seja, efetuados antes da data do vencimento, sofrerá um 
desconto com base na variação do índice de TR (Taxa Referencial de Juros), “Pro-rata tempore”. 
 
Parágrafo quinto – A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de valores devidos a CONTRATADA, em casos de inadimplência 
dos encargos trabalhistas, encargos sociais, previdenciários e comerciais, que forem apurados em sede própria do Poder Judiciário ou 
que forem apurados pelo CONTRATANTE, através de processo administrativo, até que haja a regularização da dívida, na forma 
preconizada pelo art. 71 e seu §1º da Lei nº 8.666/93. O mesmo procedimento também será adotado nas hipóteses prevista no art. 70 
da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES 
 
 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, 
observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:  
 
a) Advertência; 
 
b) Multa; 
 
c) Pelo atraso no início do objeto do contrato, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado, 
por dia de atraso, independentemente de eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso I, da 
Lei n. 8.666, de 1993;  
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d)Pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que caracterizará descumprimento total da obrigação 
assumida, multa de 50% sobre o valor total do Contrato, devidamente atualizado;  
 
e) Pelo descumprimento das demais condições fixadas no Termo de Referência e no Contrato e não abrangida pelas alíneas 
anteriores, multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, para cada evento, devidamente atualizado, 
independentemente de eventual rescisão contratual, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.  
 
f) A recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
ensejando a aplicação de multa ao adjudicatário de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no Contrato. 
 
Parágrafo primeiro –Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública por até 5 (cinco) anos e descredenciamento, 
pelo prazo de até cinco anos, quando:  
 
a) Apresentar documentos falsos ou falsificados;  
 
b) Praticar atos ilícitos com o objetivo de fraudar a execução do contrato;  
 
c) Cometer falhas ou fraudes na execução do contrato;  
 
d) Sofrer condenação definitiva pela pratica de fraude fiscal; e 
 
e) Praticar atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a União, Estados e Municípios.  
 
Parágrafo segundo – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior;  
 
Parágrafo terceiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente;  
 
Parágrafo quarto – As sanções previstas no caput da Cláusula Décima Terceira, alínea “a”, “§2º” e “§3º” do caput da Cláusula 
Décima Terceira, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso “19.1.2”, mediante decisão fundamentada, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;  
 
Parágrafo quinto – No caso de aplicações das sanções estabelecidas do caput da Cláusula Décima Terceira, do termo de 
referência, assim são definidas as possíveis faltas cometidas pela contratada:  
 
a)Faltas Leves: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizando-se pela inexecução parcial de 
deveres de pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços da Administração 
e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada;  
 
b) Faltas Graves: puníveis com a aplicação das penalidades de advertência e multas, caracterizando-se pela inexecução parcial ou 
total das obrigações que acarretam prejuízos aos serviços da Administração, inviabilizando total ou parcialmente a execução do 
contrato, notadamente em decorrência de conduta culposa da contratada;  
 
c) Faltas Gravíssimas: puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e contratar com a União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações 
que acarretam prejuízos relevantes aos serviços da Administração, inviabilizando a execução do contrato em decorrência de conduta 
culposa ou dolosa da contratada;  
 
Parágrafo sexto – Ao longo do período contratual de 12 (doze) meses, o acúmulo de condutas faltosas cometidas de forma 
reiterada, de mesma classificação ou não, bem como as reincidências, ensejará a aplicação pela Administração, de penalidades 
relacionadas às faltas de maior gravidade, cujo fato da Administração relevar qualquer falta, não implicará em novação.  
 
Parágrafo sétimo – As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da comunicação enviada pelo Gestor de Contrato;  
 
Parágrafo oitavo – As multas serão descontadas dos pagamentos, ou da garantia prevista no Contrato, ou recolhidas à conta 
corrente da Administração Pública, através da Secretaria de Fazenda do Município, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da 
data de publicação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º 
do art. 86 da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo nono – As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 
 
Parágrafo décimo – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 
administrativa, mediante ato do Prefeito, devidamente justificado;  
 
Parágrafo décimo primeiro– Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e sem a devida motivação, 
devendo a Contratada ser notificada para apresentação defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
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Parágrafo décimo segundo – Das penalidades de que tratam o Termo de contrato, cabe recurso ou pedido de reconsideração, 
conforme o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO  
 

O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte da 
CONTRATADA, assegurará a PMQ o direito de rescindí-la, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 

Parágrafo primeiro - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666/1993, constitui motivos para a 
rescisão da Ata de Registro de Preços: 
 
a) atraso injustificado na entrega, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao órgão gerenciador; 
 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do órgão gerenciador.  
 
Parágrafo segundo - Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a 
continuação deste instrumento desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel 
cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
 
Parágrafo terceiro – À Prefeitura Municipal de Queimados é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 
79, inciso I da Lei nº. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, 
bem como as do artigo 80. 
 
Parágrafo quarto – Os recursos alocados para as futuras contratações correrão por conta do Programa de Trabalho: 
03.01.04.121.003.2258, Natureza da Despesa: 339037 e 339039. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente 
Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMASEXTA – FORO 
 
 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Queimados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE 
 
 O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme o 
disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/1993. 
 

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias. 
 

Queimados,16 de janeiro de 2018. 
GETÚLIO DE MOURA  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 

CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP 
MOACYR FELIX DE CARVALHO JUNIOR  

 
 

ANEXO DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 
 

 Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 01/2018, celebrada entre a PMQ e a empresa 
CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP, CNPJ Nº 09.588.780/0001-07, cujos preços estão a 
seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 20/2017, conforme Termo de Referência constante no 
processo nº 2731/2015/09. 

 
 

EMPRESA 
 

CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP 
 

CNPJ 09.588.780/0001-07  

ENDEREÇO 

RUA DR. PAULO FRÓES MACHADO, Nº 43 - SALA 201 
-  CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ  

CEP 26.255-170 
 

TEL 
EMAIL 

   21   3169-1935 
   21   2668-2900 
 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 
MOACYR FELIX DE CARVALHO JUNIOR  

 
CARGO SÓCIO 
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SEMAS 

SERVIÇOS 

 
ESCALA DE TRABALHO QUANT. 

POSTOS 
QUANT. 

PROFISSIONAIS 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÊS 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

 
Serviços de 
Limpeza, 
Conservação e 
Sanificação 
(Higienização) 
 

8 (oito) horas diárias 18 18 R$ 3.500,59 R$ 63.010,62 R$ 756.127,44 

Serviços de 
Recepção 

 
44 (quarenta e quatro) 

horas semanais diurnas 
 

14 14 R$ 3.634,34 R$ 50.880,76 R$ 610.569,12 

Serviços de 
Vigilância 
Desarmada  

 
44 (quarenta e quatro) 

horas semanais noturnas 
 

15 15 R$ 4.730,17 R$ 70.952,55 R$ 851.430,60 

 
Serviços de 
Condução de 
Veículos 
 

 
12 (doze) horas diurnas - 

12x36   
 

3 3 R$ 3.624,98 R$ 10.874,94 R$ 130.499,28 

 
Serviços de 
Condução de 
Veículos 
 

 
12 (doze) horas noturnas 

- 12x36   
 

3 3 R$ 3.740,16 R$ 11.220,48 R$ 134.645,76 

 
Serviços de 
Condução de 
Veículos 
 

 
44 (quarenta e quatro) 

horas semanais diurnas 4 4 R$ 3.818,41 R$ 15.273,64 R$ 183.283,68 

 
Serviços de 
Cocção de 
Alimentos 
 

 
44 (quarenta e quatro) 

horas semanais diurnas 8 8 R$ 5.769,86 R$ 46.158,88 R$ 553.906,56 

 
Serviços de 
Copeiragem 

 
44 (quarenta e quatro) 

horas semanais diurnas 
1 1 R$ 4.939,18 R$ 4.939,18 R$ 59.270,16 

SEMED 
 

 

    

SERVIÇOS ESCALA DE TRABALHO 
QUANT. 
POSTOS 

QUANT. 
PROFISSIONAIS 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÊS 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

 
Serviços de 
Limpeza, 
Conservação e 
Sanificação 
(Higienização) 
 

8 (oito) horas diárias 254 254 R$ 3.500,59 R$ 889.149,86 R$ 10.669.798,32 

 
Serviços de 
Vigilância 
Desarmada  

 
12 (doze) horas diurnas - 
12x36 - envolvendo 02 
(dois) vigilantes por 
posto 
 

68 136 R$ 4.316,08 R$ 586.986,88 R$ 7.043.842,56 

 
Serviços de 
Vigilância 
Desarmada  

 
12 (doze) horas noturno - 
12x36 - envolvendo 02 
(dois) vigilantes por 
posto 
 

68 136 R$ 4.538,66 R$ 617.257,76 R$ 7.407.093,12 

TOTAL 390 526 R$ 12.355,33 R$ 2.093.394,50 R$ 25.120.734,00 
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TOTAL 66 66 R$ 33.757,69 R$ 273.311,05 R$ 3.279.732,60 

 

PORTARIA N.º 341/SEMAD/2018–Processo nº 0560/2013/06 - Requerente: NICILENE MAXIMINIANO, Enfermeiro, SEMUS, 
matricula 3451/71. Com base no parecer da Assessoria Jurídica/SEMAD, indefiro o pedido incidental de fls. 59, para prorrogação da 
licença para tratar de interesses particulares na forma do art. 92 da Lei 1060/2011. 

 
ANDRÉ PEREIRA BAHIA 

Secretário Municipal de administração 
 

Atos do Secretário Municipal de Obras 
 
PORTARIA Nº002/SEMOB/2018 
O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas atribuições legais, 
 

RESOLVE: 
Art.1º. Tornar sem efeito a Portaria nº 027/SEMOB/2016. 
 
Art.2º. Designar o Assessor Técnico de Infraestrutura Ariel de Lima Antunes, matrícula 11662/02, para responder como Engenheiro 
Fiscal no acompanhamento das obras de troca da cobertura, impermeabilização e pintura, do Teatro Municipal de Queimados, 
conforme contido nos autos do processo administrativo nº 10792/2013/05, Tomada de Preços nº 06/2014, a partir de 03/11/2017. 
                                                                  

ALEX SANDER BARRETO DOS REIS  
Subsecretário Municipal de Obras - Matrícula nº 8357/72 (Respondendo) 

                                                                      
PORTARIA Nº 003/SEMOB/2018 
O Secretário Municipal de Obras no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Designar o Assessor Técnico de Infraestrutura Pedro Henrique de Oliveira Ramos, matrícula 13072/01 para responder como 
fiscal responsável pelas obras abaixo relacionadas no período de férias de 16/04/2018 a 30/04/2018, do Engenheiro Civil Leonardo 
dos Santos Lombardi, matrícula 9590/03, a contar de 16/04/2018: 
 
I - Obra de Construção de 08 (oito) unidades básicas de saúde da família, nos endereços abaixo indicados, sendo 05 (cinco) 
unidades de Porte II e 03 (três) de Porte I, Processo nº 13/0292/13; 
 
II - Obra de Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), situada na Travessa Campo Alegre, Bairro Belmonte, conforme contido 
nos autos do processo administrativo nº 2297/2015/04, Concorrência Pública nº 05/2015; 
 
III – Obra de construção da Unidade Básica de Estratégia de Saúde da Família, Porte Dois, localizada entre as Ruas Angélica e 
Buriti, no Bairro Aliança, conforme contido nos autos do processo administrativo nº 7422/2017/04, Tomada de Preços nº 01/2014; 
 

ALEX SANDER BARRETO DOS REIS  
Subsecretário Municipal de Obras - Matrícula nº 8357/72 (Respondendo) 

                                                                                                   

Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 
Processo Nº 13/0056/18. De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município, às fls. 178/185, e da Controladoria Geral 
do Município, às fls. 185, AUTORIZO, na forma da Lei, a rerratificação com acréscimo de valor de R$ 322.808,20 (trezentos e vinte e 
dois mil oitocentos e oito reais e vinte centavos), da obra de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, Lote 03 – Duas 
Unidades Porte II, nos bairros Nossa Senhora da Conceição e Jardim Paraíso no Município de Queimados.  AUTORIZO a 
celebração de Termo Contratual com a empresa URBANIZADORA AGAELLES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 
03.161.901/0001-53, no valor de R$ 322.808,20 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e oito reais e vinte centavos), nos termos do 
art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, §§ 1º, 2º e 6º da Lei Nº. 8.666/93. AUTORIZO a emissão de NAD e NE na forma acima adjudicada. 

 
LÍVIA GUEDES SIMÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde - Matrícula 12.974/01 
 

Atos do Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública 
 

PORTARIA Nº 004/SEMUSOP/18, DE 16 DE ABRIL DE 2018. 
(Comissão Especial para Fiscalização e Acompanhamento do Programa Estadual de Integração na Segurança – PROEIS) 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 
Art 1º - Alterar Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento, que tem por objetivo organizar as operações previstas 
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no Convênio de Cooperação na Ordem Pública, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Queimados, com 
interveniência da PMERJ através do PROEIS, definindo o quantitativo de servidores, policias militares e equipamentos necessários 
para cada operação, atendendo proposta do Programa Estadual de Integração de Segurança – PROEIS, composta por:  
 
- Erivaldo Nicodemos de Souza, Mat. 12462/02– Comandante da Guarda Municipal; 
- Edmilson Rodrigues Barbosa – Mat. 9769/02, Subsecretário Adjunto de Segurança;  
- Jaqueline Cezaria Martins – Mat. 11951/02, Chefe de Gabinete. 
 
Art. 2º - A Comissão deverá elaborar relatório periódico, detalhando as formas de execução do referido Programa, informando 
eventuais problemas registrados. 
 
Art. 3º - Qualquer irregularidade observada pela Comissão a qualquer tempo deverá ser imediatamente comunicada ao Secretário, 
 
Publique-se, para que surta seus efeitos legais. 
 

ELIAS JOSÉ DA CRUZ - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA. 
Major Policial Militar - Matrícula 9990/02 

 

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS 
 

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 1.348/2017. 

RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº. 024/18. CESSAR os efeitos da Portaria nº 090/16, publicada no D.O.Q. nº 923 de 26 de outubro de 2016. 
 
PORTARIA Nº. 025/18. DESIGNAR a servidora Heloisa Helena Rodrigues da Cunha, matrícula 23/15-3, cargo Vice Diretora, para 
responder como Tomadora de Adiantamento no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Queimados - PREVIQUEIMADOS.  
 
PORTARIA Nº. 026/18. DESIGNAR o servidor Luis Carlos de Assis Junior, matrícula 29/15, cargo Diretor Administrativo, para 
responder como Tomador de Adiantamento no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Queimados - PREVIQUEIMADOS.  

MARCELO DA SILVA FERNANDES 
Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS - Matr. 7.106/4 

 


