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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 07 de agosto de 2015. 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 159/2015 
DETERMINA O CANCELAMENTO DO SALDO 
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO 
EXERCÍCIO DE 2011 NA FONTE 08. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no 
uso de suas atribuições constitucionais, legais e c om base no 
artigo 36 da Lei Federal nº 4.320/64 e artigos 42 e  43 da Lei 
Complementar nº 101 e artigo 70 do Decreto n° 93.87 2/86, e 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio 
das contas públicas, através de ações planejadas e 
transparentes, 

CONSIDERANDO a necessidade de regular o 
cancelamento do saldo de restos a pagar não process ado do 
exercício de 2011, DECRETA: 

Artigo 1° - Fica cancelado o saldo de Empenho 
Inscrito em Restos a Pagar Não Processado do exercí cio de 
2011 no valor total de R$ 667.498,12 (seiscentos e sessenta e 
sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e doze  centavos), 
na fonte 08 conforme anexo I. 

Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data d e 
sua publicação, revogadas as disposições em contrár io. 

São Gonçalo, 05 de agosto de 2015.  
NEILTON MULIM 

Prefeito 
ANEXO I 

Relação de Restos a Pagar Não Processado do Exercíc io 2011  
Fonte 08 

EMPENHO ANO ELEMENTO FONTE CREDOR VALOR (R$ 1) 
1120 2011 4.4.90.51.99 8 R 3 ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA 
667.498,12 

 

DECRETO Nº 160/2015 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE 
DETALHAMENTO DA DESPESA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Mu nicipal nº 
627 de 29 de dezembro de 2014, Lei Federal nº 4.320  de 17 de 
março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado no ofício n º 
293/GAB-SEMEL/2015 de 06 de agosto de 2015 e no pro cesso 
nº 31.334/15, DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e altera do o 
Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municip al de 
Esporte a Lazer no valor de R$ 17.946,00 (Dezessete  mil, no-
vecentos e quarenta e seis reais). 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo ante rior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da D espesa 
e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pel o Decreto 
nº 003 de 20 de janeiro de 2015 e Lei nº 626 de 22 de dezem-
bro de 2014. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenie n-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 06 de agosto de 2015.  
NEILTON MULIM 

Prefeito 
ANEXO AO DECRETO Nº 160/2015 
Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2015 
Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

PROGRAMA 
DE 

TRABALHO 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
DESP. F. 

VALOR (R$ 1) 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.29.04.122.1001.2.117 3.3.90.39.00 335 00 0,00 5.000,00 

20.29.27.812.2028.2.218 3.3.50.43.00 358 00 5.000,00 0,00 

 3.3.90.30.00 1146 08 12.946,00 0,00 

 3.3.90.39.00 1144 08 0,00 12.946,00 

TOTAL 17.946,00 17.946,00 
 

Torna sem efeito: 
a designação de VIVIANE MAIA DE CARVALHO - Mat.: 20 316, 
na Portaria n° 2006/2015, para responder pela funçã o gratifi-
cada de Diretor de Departamento -  Símbolo  FG-07, da Secre-
taria  Municipal de Fazenda, por haver duplicidade de desig-
nação com a Portaria nº 1969/2015. 
Port. nº 2122/2015 
Cessa os efeitos: 
a contar de 06 de julho de 2015, da Portaria nº 188 2/2015, que 
designou ELDER OLIVEIRA ASSUMPCAO – Mat.: 111978, p ara 
responder interinamente pelo cargo de Subsecretário  de Ga-
binete - Símbolo SSM, do Gabinete do Prefeito. 
Port. nº 2135/2015 
Cessa os efeitos: 
a contar de 07 de julho de 2015, da Portaria nº 189 9/2015, que 
designou ADILSON ALVES DE SOUZA – Mat.: 111171, par a 
responder interinamente pelo cargo de Secretário(a)  Munici-
pal de Segurança Pública – Símbolo SM, da Secretari a Muni-
cipal de Segurança Pública. 
Port. nº 2138/2015 

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2090/2015 
Publicado no Jornal “O São Gonçalo ” em 04 de agosto de 
2015. 

Onde se lê:  Exonerar, a contar de 03 de julho de 2 015, ... 
Leia-se:  Exonerar, a contar de 01 de agosto de 201 5, ... 

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 2091/2015 
Publicado no Jornal “O São Gonçalo ” em 04 de agosto de 
2015. 

Onde se lê:  Nomear, a contar de 03 de julho de 201 5, ... 
Leia-se:  Nomear, a contar de 01 de agosto de 2015,  ... 

X 
SEMAD 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 

uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de  Homolo-
gação do Concurso Público datado de 06 de março de 2011, 
conforme of. nº: 995/PGM/CONT/RBLS/15 e Proc. Judic ial nº: 
0001833-29.2015.8.19.0000, Proc. Adm. nº: 3.603/201 5 CON-
VOCA para comparecer ao Departamento de Recursos Hu ma-
nos da SEMAD, a candidata classificada de acordo co m o 
cargo, dia e horário abaixo:  
Professor Doc. II/Educ. Infantil   
Dia 07 de agosto de 2015 às 10:00h 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO  

3739716 ELLEN CRISTINA DOS SANTOS AFONSO 160 

São Gonçalo, 05 de agosto de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 
uso de suas atribuições,  tendo em vista o Edital d e Homolo-
gação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, 
referente ao of. nº 1010/PGM/CONT/RBLS/15, proc. ad m nº 
30.149/2015 e proc. judicial nº 0027612-71.2015.8.1 9.0004 
CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos  
Humanos da SEMAD, a candidata classificada de acord o com 
o cargo, dia e horário abaixo:  
Analista de Infraestrutura e Urbanismo 
Dia 07 de agosto de 2015 às 10:00h 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO  
7401361 LIDIANE DUARTE FERNANDES MACHADO  23º 

São Gonçalo, 05 de agosto de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
no uso de suas atribuições,  tendo em vista o Edita l de Homo-
logação do Concurso Público datado de 11 de abril d e 2011, 
referente ao of. nº 1035/PGM/CONT/RBLS/15, proc. ad m nº 
30.979/2015 e proc. judicial nº 0028293-41.2015.8.1 9.0004  
CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos  
Humanos da SEMAD, a candidata classificada de acord o com 
o cargo, dia e horário abaixo:  
Téc. de Apoio Especializado/Saneamento e Meio Ambie nte 
Dia 07 de agosto de 2015 às 10:00h 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO  
7222491 ROBERTA  FARIAS  SOUZA  30º 

i. e x e
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São Gonçalo, 05 de agosto de 2015. 

ROSELI CONSTANTINO 
Secretária Municipal de Administração 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.398/2015. 
Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônic o Exclu-
sivo ME/EPP nº 024/2015, cujo objeto é: Aquisição d e presta-
ção de serviços na execução de material gráfico, em  favor da 
empresa: GRAF-KÁ INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, 
para que produza seus efeitos legais e jurídicos.  

São Gonçalo, 06 de agosto de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 

SEMED 
TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Processo n o: 32.048/2015 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pela Obra Social de Apoio  à Cri-
ança, relativo ao mês de julho de 2015, no valor de  R$ 
37.908,00 (trinta e sete mil novecentos e oito reai s). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

SEMTRAN 
RESOLUÇÃO Nº 067/SEMTRAN/2015.  

DISPÕE SOBRE A “CESSÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE” DAS 
AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O 
USO DE TÁXI (ALUGUEL). 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário ce-
dente e cessionário que realizaram procedimentos de  transfe-
rência e cessão de titularidade, na regularização d a autoriza-
ção, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 31 0/2014. 
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO 

PROCESSO 
SEMTRAN 

AUTORIZAÇÃO  CEDENTE CESSIONÁRIO 
 

43731/2015 
 

0051 JOSE RICARDO 
RIGUEIRA MOURAO 

LEONARDO SILVA FERREIRA  

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço  de 
transporte individual de passageiros, mediante o us o de táxi, 
fica obrigado a utilizar a autorização dentro do pr azo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicaçã o do ato de 
autorização, sob pena de cancelamento automático da  licen-
ça, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decret o nº. 
310/2014.   

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data  de 
sua publicação, revogando-se disposições em contrár io.  

São Gonçalo, 30 de julho de 2015. 
JONADAB CARMO DE SOUSA 

Secretário Municipal de Transportes 

SMDSHABIA 
Portaria nº 008/SMDSHABIA/2015. 

CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
PARA RECADASTRAMENTO DOS 
BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL 
PAGOS PELO  GOVERNO  DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, HABITAÇÃO, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, no uso 
de suas atribuições legais,  

Considerando a necessidade de cumprir as exigências  
da Secretaria de Estado de Assistência Social e Dir eitos Hu-
manos (SEASDH), no que tange a atualização e recada stra-
mento de todos os beneficiários pagos pelo governo estadu-
al, RESOLVE: 

Art. 1º - Convocar todos os beneficiários que receb em 
o Benefício Eventual a título de Aluguel Social pag os pelo 
Estado do Rio de Janeiro a comparecerem no Setor do  Alu-
guel Social pertencente a Secretaria Municipal de D esenvol-
vimento Social, Habitação, Infância e Adolescência situado na 
Rua Uriscina Vargas nº 36 – Térreo – Mutondo/São Go nçalo.  

Art. 2º - Para fins de realização do recadastrament o fi-
ca estipulado o cronograma abaixo: 

BENEFICIÁRIOS COM NOMES 
INICIADOS COM A LETRA HORÁRIO DATA PARA RECADASTRAMENTO 

A ao D 10hs às 16hs 17/08/2015 à 21/08/2015 

E ao I 10hs às 16hs 24/08/2015 à 28/08/2015 

J ao L 10hs às 16hs 31/08/2015 à 04/09/2015 

M 10hs às 16hs 08/09/2015 à 11/09/2015 

N ao R 10hs às 16hs 14/09/2015 à 18/09/2015 

S ao Z 10hs às 16hs 23/09/2015 à 29/09/2015 

Art. 3º - No ato do recadastramento será indispensá vel 
que os beneficiários estejam munidos da apresentaçã o dos 
documentos abaixo: 

Titular (original e 2 cópias):  
RG; 
CPF; 
Comprovante de propriedade do imóvel atingido; 
Comprovante de residência atual; 
Laudo de Interdição atualizado referente ao imóvel a-

tingido expedido pela Defesa Civil Estadual ou Muni cipal; 
Certidão de Nascimento ou Casamento; 
Carteira de trabalho; 
Comprovante de renda atual (contracheque); 
Número do NIS. 
Dependentes (original e 2 cópias):  
Certidão de nascimento; 
RG; 
RG e CPF do cônjuge ou companheiro. 
Art. 4º - O não comparecimento dos beneficiários mu -

nidos dos documentos supracitados acarretará à susp ensão 
do pagamento do benefício.  

Art. 5º - Maiores Informações poderão ser obtidas p elo 
telefone: (21) 3262-3706 (Setor do Aluguel Social).  

São Gonçalo, 06 de Agosto de 2015. 
ANA CRISTINA DA SILVA 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 
Habitação, Infância e Adolescência 

IPASG 
PORTARIA PRES/DPV Nº 152/2015, DE 27 DE JULHO DE 20 15. 
RESOLVE: aposentar JANNE SOARES DUARTE, matrícula n º 
18.400, função Professor Docente II, referência E16 , a contar 
de 27 de julho de 2015, com proventos proporcionais  a média 
das remunerações, conforme artigo 40, parágrafo 1º,  inciso III, 
alínea B da C.F/88, com redação dada pela E.C 41/03 , c/c art. 
1º da Lei nº 10887/2004 e Processo nº 520/ 2015. 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo nº 520/2015, JANNE SOARES DUARTE, matrícul a nº 
18.400, função Professor Docente II, referência E16 , aposen-
tada com proventos Proporcionais à Média das remune ra-
ções, conforme Portaria nº 152/2015, a contar de 27  de julho 
de 2015. 

SEMPPE 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2015 

PRÉ-SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, INTERESSADAS NA 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO 
DO EQUIPAMENTO PÚBLICO ESCOLA 9 SA-
LAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CA-
SA, MINHA VIDA – PAC 2 EMPREENDIMENTOS 
BAIRRO MUNDEL: RESIDENCIAL VISTA ALE-
GRE I E II. 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RJ, através da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Projetos Espec iais, pes-
soa jurídica de direito público interno, inscrito n o CNPJ/MF 
sob o n.° 28636579/0001-00, com sede administrativa  na Rua 
Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo, RJ, nest e ato re-
presentado pelo Prefeito Neilton Mulim, inscrito no  CPF nº 
776.368.647-20, torna público que realizará a PRÉ-S ELEÇÃO 
de até 3 (três) empresas do ramo da construção civi l com 
comprovada capacidade técnica, que manifestarem int eresse 
na apresentação de proposta à CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL-CAIXA – para construção do equipamento público,  Esco-
la 9 (nove) salas, no âmbito do Programa Minha Casa , Minha 
Vida – PMCMV, PAC 2 operado pela CAIXA, instituído pela Lei 
nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas alteraçõe s, regula-
mentada pelos Decretos nº 6.820, de 13 de abril de 2009 e 
7.499 de 16 de junho 2011 e Portaria n° 168 de 12 d e abril de 
2013 e a Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, confo rme as 
condições informadas neste edital. 
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Os invólucros, contendo a documentação de habilitaç ão e a 
manifestação de interesse das empresas, devem ser e ntre-
gues à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJE-
TOS ESPECIAIS, instituída pela Portaria nº014/SEMPP E/2015 
publicada em 27/07/2015 no Diário Oficial do Municí pio, lacra-
dos e identificados, até às 10h do dia 09/09/2015, sendo que a 
abertura dos mesmos ocorrerá no mesmo dia, às 10:30 h, na 
sala de licitações, à Rua Feliciano Sodré, 100, Cen tro, SG, RJ. 

1. DO OBJETO 
1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a  

pré-seleção de até 3 (três)  empresas do ramo da co nstrução 
civil, com comprovada Capacidade Técnica, interessa das em, 
a partir de Projetos básicos pré-estabelecidos nest e edital, 
elaborar Projetos Executivos, Orçamentos e Cronogra mas 
Físico Financeiros, bem como executar as obras, que  consis-
tem na produção do equipamento público, Escola 9 (n ove) 
salas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida,  o qual 
foi instituído pela Lei Federal n° 11.977, de 07 de  julho de 
2009, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.820,  de 13 de 
abril de 2009, pelo Decreto Federal n° 7.499, de 16  de junho de 
2011, e pela Portaria nº 24 de 18/01/2013 e é opera do pela 
Caixa Econômica Federal (CEF). 

1.2. O equipamento público –Escola 9 salas - de que  
trata este Chamamento Público deverá ser construído  pela 
empresa selecionada, atendendo ao seguinte: 

a) Ser edificado sobre o imóvel descrito no Memo-
rial Descritivo – Anexo 6 – deste instrumento, a se r doado 
pelo Município ao Fundo de Arrendamento Residencial  (FAR) 
instituído pela Lei Federal n.° 10.188, de 12 de fe vereiro de 
2001; 

b) Com especificações não inferiores ao descrito 
no Anexo 6 deste edital. 

1.3. A empresa selecionada será responsável pela ob -
tenção de todas as licenças necessárias.  

1.4. A proposta deve se pautar pelo valor total est abe-
lecido para construção dos equipamentos públicos, c onforme 
Portaria 168 de 2013 do MCIDADES: 

“4.1 Os valores custeados pelo FAR para edificação 
dos equipamentos públicos estão limitados a 6% (sei s por 
cento) do valor de aquisição das unidades habitacio nais com 
recursos do FAR no correspondente empreendimento ha bita-
cional ou conjunto de empreendimentos contíguos e a os va-
lores estabelecidos pelos órgãos responsáveis pelas  políticas 
setoriais federais, quando houver.” 

1.5 Os projetos executivos, memoriais descritivos, Or-
çamentos e Cronogramas Físico Financeiros do equipa mento 
público são todos de responsabilidade das empresas pré-
selecionadas, e deverão atender às especificações m ínimas e 
programas de necessidade constantes nos Projetos Bá sicos 
(Anexo 06) deste Edital, além de obedecer à legisla ção vigen-
te, atendendo aos requisitos necessários para aprov ação da 
proposta pelo agente financeiro autorizado. 

A Pré-seleção das empresas, nos termos deste Edital  
de Chamamento, não implicará na sua contratação pel o agen-
te financeiro autorizado. A contratação dependerá d e aprova-
ção da análise de risco, da análise técnica de enge nharia e da 
aprovação dos projetos em todas as instâncias e órg ãos 
competentes, e sua adequação ao “Programa Minha Cas a, 
Minha Vida”. 
2. ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 
PÚBLICO: 

2.1. As especificações técnicas construtivas e exec u-
tivas mínimas estão detalhadas no Anexo 06 que inte gra o 
presente Edital, sendo fixados, abaixo do preço máx imo de 
construção do equipamento público. 

2.2. No Preço Máximo do equipamento constante na 
Portaria nº 168/2013, estão incluídos os custos de elaboração 
e aprovação dos Projetos de Estrutura e complementa res, 
bem como os custos relativos à construção, aos docu mentos 
cartoriais, às obras de interligação de serviços pú blicos (água 
potável, água pluvial, esgoto, energia e telefonia) . 

2.3 Para atender às unidades habitacionais dos em-
preendimentos do bairro Vista Alegre, o valor total  máximo 
disponível para construção do equipamento público E scola 9 
salas é de R$ 2.721.600,00 (dois milhões, setecento s e vinte e 
um mil, e  seiscentos reais). 

2.4 A empresa selecionada será responsável pela ela -
boração e apresentação dos projetos e documentos ne cessá-
rios à viabilização do empreendimento junto ao Agen te Fi-
nanceiro autorizado para contratação do financiamen to, se-
gundo as exigências do Programa Minha Casa, Minha V ida. 

2.5 O projeto a ser apresentado ao agente financeir o 
deverá ser o mesmo que serviu de base para a pré-se leção. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1 DA AQUISIÇÃO DO EDITAL 
3.1.1. Este edital e seus Anexos poderão ser adquir i-

dos mediante a entrega de Pen Drive para cópia do E dital, 
apresentação de carimbo com o CNPJ da empresa e pre en-
chimento do formulário de protocolo, disponibilizad os pela 
COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
ESPECIAIS, localizada à RUA FELICIANO SODRÉ, 100, C EN-
TRO, SG, RJ – CEP: 24440-440, no horário das 10h às  16:00h . 

3.2. DATA, LOCAL e HORÁRIO 
3.2.1. A Chamada Pública será realizada no dia 

09/09/2015 às 10h, para recebimento das propostas e  abertu-
ra, na sala de licitação, localizada à RUA FELICIAN O SODRÉ, 
100, CENTRO, SG, RJ – CEP: 24440-440. 

3.2.2. Na eventualidade da não realização do certam e 
na data aprazada será marcada nova data e hora, uti lizando-
se os mesmos procedimentos da divulgação anterior; 

4. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS: 
4.1. Poderão ser apresentados documentos originais,  

emitidos através da INTERNET, não sendo exigida aut entica-
ção destes, ficando a critério da Comissão, a confi rmação de 
sua autenticidade junto ao órgão emitente. 

4.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
4.2.1. A participação na Chamada implica na aceitaç ão 

integral e irretratável pelos participantes, dos te rmos, cláusu-
las, condições e Anexos do Edital, bem como na obse rvância 
dos regulamentos administrativos e das normas técni cas e 
legais aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer h ipótese, 
alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do  pro-
cedimento desta Chamada Pública.  

4.2.2. Somente poderão participar empresas legalmen -
te constituídas e estabelecidas, que estejam habili tadas e 
capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaça m, inte-
gralmente, a todas as condições do Edital; 

4.2.3. Não poderão participar empresas que tenham 
sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qual quer 
órgão ou entidade da Administração Pública Direta o u Indireta 
ou que estejam em Recuperação Extrajudicial ou com falência 
decretada; 

4.2.4. Não poderá participar, ainda, da Chamada Púb li-
ca, direta ou indiretamente: 

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contrata n-
te ou responsável pelo certame; 

4.2.5. Para cumprimento do disposto acima, conside-
ra–se participação indireta a existência de qualque r vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financei ra ou tra-
balhista entre o autor do projeto e o participante.  

4.2.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídic a, a 
representação de mais de 01 (uma) empresa na presen te 
Chamada; 

4.2.7. O Participante, nas sessões públicas, poderá  se 
fazer representar por dirigente, por procurador ou pessoa 
devidamente credenciada, através de instrumento púb lico ou 
particular, escrito e firmado pelo representante le gal da mes-
ma, a quem sejam outorgados ou conferidos amplos po deres 
para representá-lo em todos os atos e termos da Cha mada; 

4.2.8. Quando a representação se fizer por interméd io 
de instrumento particular, este, obrigatoriamente, terá a firma 
reconhecida; 

4.2.9. A representação será acompanhada de docu-
mento de identificação emitido por Órgão Público; 

4.2.10. Ficará impedido de quaisquer manifestações 
em referência a fatos relacionados com a presente C hamada, 
o portador da empresa participante que não apresent ar ins-
trumento de representação, ou cuja documentação não  aten-
der às especificações supracitadas. 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE –  
“HABILITAÇÃO” 

5.1. No local, data e horário indicados, cada empre sa 
participante deverá apresentar à Comissão Especial de Cha-
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mamento Público da Secretaria Municipal de Planejam ento e 
Projetos Especiais, o Envelope “HABILITAÇÃO”, fecha do, 
devidamente lacrado, contendo todos os documentos i ndica-
dos nos ITENS do presente edital, informando na par te exter-
na, além do nome da empresa e CNPJ(MF), os seguinte s dize-
res: 

Envelope único –“HABILITAÇÃO” Chamada Pública  
nº 002/2015. 
Nome da Empresa: 
CNPJ: 
6. DA HABILITAÇÃO: 
6.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato socia l em 

vigor devidamente registrado no órgão competente, e m se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de socieda-
des por ações, acompanhado da ata devidamente arqui vada 
da Assembléia Geral da reunião do Conselho de Admin istra-
ção que elegeu seus administradores, devendo ser ap resen-
tada comprovação da publicação, pela imprensa, da a ta ar-
quivada ou o termo de constituição de firma individ ual, como 
devido registro comercial, se for o caso; 

6.1.2. Entende-se como em vigor a apresentação do 
documento em sua versão original, com suas alteraçõ es pos-
teriores (caso tenha havido) ou sua versão consolid ada; 

6.1.3. Dentro dos objetos sociais deve estar contem -
plada a execução de atividades da mesma natureza ou  com-
patíveis como objeto da Chamada; 

6.1.4. Cédulas de identidade dos representantes leg ais 
da empresa, ou documento com validade em todo o ter ritório 
nacional que identifiquem seus administradores; 

6.1.5. Certidão Simplificada de Registro em Junta C o-
mercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas J urídicas, 
dentro da validade; 

6.2 DA HABILITAÇÃO FISCAL: 
6.2.1 Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Naciona l 

de Pessoas Jurídicas; 
6.2.2 Certidão de Regularidade Fiscal para com as F a-

zendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio o u sede do 
Participante ou outra equivalente, na forma da lei.  A empresa 
que possuir sede ou domicilio fora do Estado do Rio  de Ja-
neiro, deverá apresentara comprovação da regularida de fiscal 
da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeir o; 

6.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade S o-
cial, através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) ou In stituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) - CND; 

6.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Ga -
rantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante aprese ntação 
de Certificado de Regularidade Fiscal – (CRF), expe dido pela 
Caixa Econômica Federal. 

6.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Tr a-
balho, através da apresentação da Certidão Negativa  de Débi-
tos Trabalhistas (CNDT), em atendimento a Lei 12.44 0/2011, 
disponível no endereço eletrônico 
www.tst.gov.br/web/guest/certidao . 

6.2.6 Declaração de Fato Impeditivo, conforme ANEXO  
04; 

6.3 DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA: 
6.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pess oa jurídi-
ca, com data de emissão não superior a 90 (noventa)  dias, 
caso não conste validade expressa; 

6.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis  
do último exercício social (2014), já exigíveis e a presentados 
na forma da lei, devidamente registrado pelo órgão competen-
te, da sede ou domicílio da concorrente, que deverá  compro-
var a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs-
tituição por balancetes ou balanços provisórios. 

6.3.2.1 Os documentos, acima referidos, podem ser 
atualizados quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data fixada para entrega dos envelopes, tomando com o base 
avaliação ocorrida no período do Índice Geral de Pr eços - 
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fu ndação 
Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que venh a substi-
tuí-lo; 

6.3.2.2 Entende-se na forma da lei: quando se trata r de 
sociedade anônima, Balanços e Demonstrações Contábe is 

publicados na Imprensa Oficial, consoante Lei Feder al n° 
6.404/76 e suas atualizações e/ou quanto às demais formas 
societárias, o original ou fotocópia autenticada, d evidamente 
registrada pelo órgão competente da sede ou domicil io da 
concorrente; 

6.3.2.3 Para as empresas constituídas no exercício em 
curso, serão aceitos os Balanços de Abertura devida mente 
assinados pelo titular ou representante legal da em presa e 
pelo contador autenticado na Junta Comercial da sed e ou 
domicílio da participante; 

6.3.2.4 As Sociedades Limitadas, e Sociedades sujei -
tas ao Regime do SIMPLES, também deverão apresentar  có-
pias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resul tado do 
Exercício, devidamente assinados e autenticados; 

6.3.3.1 Quando se tratar de empresa individual ou s o-
ciedade limitada, a Comissão se reservará o direito  de exigir a 
apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcri-
to para efeito de extração dos parâmetros para o ju lgamento e 
verificação dos valores apresentados e calculados p elas em-
presas participantes. 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.1. Comprovar a capacidade de execução das obras 

por meio de até 3 (três) Certidões de Acervo Técnic o emitidas 
pelo CREA e/ou CAU/BR, nas quais conste a proponent e co-
mo empresa contratada/executora do empreendimento, ou 
Declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitida(s) p or pes-
soa(s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente 
visado no CREA e/ou CAU/BR. 

7.2. Comprovar que a empresa proponente possui em 
seu quadro permanente, na data prevista para a entr ega da 
proposta, profissional(ais) de nível superior deten tor(res) de 
Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU /BR, 
comprovando que este (s) executou(aram) obras de co nstru-
ção de edificações de características semelhantes à s especi-
ficadas neste edital. 

7.3. Comprovar que a empresa proponente possui em 
seu quadro permanente, na data prevista para a entr ega da 
proposta, profissional(ais) de nível superior deten tor(res) de 
Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CAU, compro vando 
que este (s) executou(aram) Projetos de Urbanismo c om ca-
racterísticas semelhantes as especificadas neste ed ital. 

7.4.  A comprovação exigida acima dar-se-á através da 
apresentação de cópia da carteira de trabalho do pr ofissional 
que comprove a condição de que pertence ao quadro d a lici-
tante, de contrato social que demonstre a condição de sócio 
do profissional, de contrato de prestação de serviç o ou, ain-
da, da declaração de contratação futura do profissi onal res-
ponsável, acompanhada da anuência deste, ambas com firma 
reconhecida. 

8. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO: 
8.1. Dentre as empresas que manifestarem interesse 

no objeto deste Chamamento Público, será pré-seleci onada 
pelo Município para apresentação do projeto para an álise 
junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e, se for o c aso, a 
contratação para execução, àquela que apresentar a maior 
pontuação resultante do somatório dos valores obtid os con-
forme descrito nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”  seguintes: 

a) Para o conceito/nível da empresa no Programa Bra -
sileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PB QP-H), 
junto ao Ministério das Cidades, que deverá ser com provado 
através do documento referido no item 8.2 deste edi tal, atribu-
ir-se-á a seguinte pontuação; 

NÍVEL/CONCEITO PBQP-H A B C D 
PONTUAÇÃO 0,8 0,6 0,4 0,2 

b) Para os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corr en-
te e Solvência Geral, os quais deverão ser comprova dos me-
diante apresentação do mencionado no item 8.3 deste  instru-
mento, atribuir-se-á 0,2 (dois décimos) de ponto pa ra cada 0,1 
(um décimo) de índice, iniciando-se pelo índice 1,0  e limitan-
do-se a 02 (dois) pontos para cada índice, conforme  tabela 
abaixo: 

Índice Líquidez 
Geral – ILG 

PONTOS Índice de Liquidez 
Corrente – ILC 

Pontos Índice de 
Solvência Geral 

– ISG 

PONTOS 

1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 

1,1 0,4 1,1 0,4 1,1 0,4 

1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 

1,3 0,8 1,3 0,8 1,3 0,8 

1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 

1,5 1,2 1,5 1,2 1,5 1,2 

1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 

1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 
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1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

1,9 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 

b.1) Índices menores que 01 (um) serão considerados  
como valor zero, resultando zero pontos. 

b.2) A não apresentação dos índices implicará pontu -
ação zero para cada um deles. 

c) Para o Fluxo de Caixa, a ser comprovado conforme  
previsto no item 8.4 abaixo, atribuir-se-á 0,1 (um décimo) de 
ponto para cada R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou fração 
igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitado a 02 
(dois) pontos, conforme tabela abaixo: 

TABELA 1   X 
c.1) A tabela acima contém os seguintes dados: 

TABELA 2  X 
d) Apresentação de contratos assinados junto à CAI-

XA no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – 0, 5 pon-
tos. 

e) Possuir avaliação de risco válida junto à Caixa - 0,5 
pontos. 

8.2. Cópia do comprovante de qualificação no Pro-
grama Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Ha bitat 
(PBQP-H), junto ao Ministério das Cidades, no qual deverá 
constar o nível/conceito obtido pela empresa intere ssada. 

8.3. Demonstrativo dos seguintes índices: 
a) Índice de Liquidez Geral – ILG 
ILG =  Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo  
          Passivo Circulante Exigível a Longo Prazo  
b) Índice de liquidez Corrente – ILC 
ILC =  Ativo Circulante __ 
          Passivo Circulante 
c) Índice de Solvência Geral – ISG 
ISG =                      Ativo Total_____________ __ 
         Passivo Circulante Exigível a Longo Prazo 
8.3.1. O demonstrativo dos índices acima referidos 

somente será aceito se devidamente assinado pelo co ntador 
e pelo responsável legal da empresa, com ambas as f irmas 
devidamente autenticadas em tabelionato, acompanhad o de 
comprovante de regularidade do contador junto ao Co nselho 
de Contabilidade. 

8.4. Demonstrativo do Fluxo de Caixa dos meses de 
fevereiro, março e abril de 2015. 

8.4.1. O demonstrativo do fluxo de caixa somente se rá 
válido se devidamente assinado pelo contador e pelo  respon-
sável legal da empresa, com firmas autenticadas em tabelio-
nato, acompanhado de comprovante de regularidade do  con-
tador junto ao Conselho de Contabilidade. 

8.5. O comprovante de regularidade do contador, jun to 
ao Conselho de Contabilidade, deverá ser apresentad o ape-
nas uma vez para que produza efeitos quanto ao cont ido no 
subitem 8.3.1 e 8.4.1. 

8.6. Em caso de empate no resultado da apuração do 
somatório dos pontos obtidos de 8.1 “a” + 8.1 “b” +  8.1 “c” + 
8.1“d” + 8.1 “e”, o desempate será efetuado por sor teio, na 
presença de representantes das empresas empatadas, ao 
final da apuração ou em data e local a ser indicado  pelo Muni-
cípio. 

8.7. O Município de São Gonçalo emitirá o termo de 
pré-seleção, indicando até 3 (três) empresas seleci onadas, 
conforme a minuta descrita no anexo VII deste edita l. 

8.8. A Comissão publicará o resultado da Chamada 
Pública e emitirá o termo de pré qualificação, indi cando à 
CAIXA as empresas selecionadas, com a respectiva do cu-
mentação apresentada. 

8.9. O não atendimento a qualquer dessas regras pre -
vistas no presente edital de Chamada Pública, impli cará na 
imediata exclusão do participante do presente proce sso sele-
tivo. 

8.10. Serão concedidos 03(três) dias úteis para a a pre-
sentação de eventuais recursos, no caso de desclass ificação 
do participante pelo não atendimento das exigências  da pre-
sente Chamada Pública. 

8.11. Os recursos porventura interpostos deverão se r 
encaminhados à Comissão Especial de Chamamento Públ ico, 
que em 02 (dois) dias úteis deverá se manifestar ac erca do 
seu cabimento. 

8.12. As empresas pré-qualificadas deverão apresen-
tar à CAIXA, no prazo que ela determinar, as propos tas con-
tendo os Projetos Executivos Complementares, Especi fica-

ções Técnicas, Planilhas Orçamentárias, Aprovação n os Ór-
gãos Competentes, que completarão a Proposta Comerc ial, 
visando análise e contratação da operação no âmbito  do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, conforme especificado pela 
CAIXA.  

8.13. O orçamento a ser apresentado à CAIXA deverá 
conter valores expressos em Real (R$), em algarismo s e por 
extenso, para obra/serviços de que trata o presente  edital, 
estando incluídos no preço todos os materiais, mão- de-obra, 
transporte, equipamentos, instalações, tributos, se guros, 
demais encargos legais e quaisquer outras despesas,  diretas 
e indiretas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto 
desta seleção, mencionando preços unitários e totai s, bem 
como o valor total da proposta. 

8.14. No preço de cada item deverão ser considerado s 
todos os componentes, peças, arremates e demais mat eriais 
e serviços, necessários à completa execução do obje to, con-
templados custos diretos e indiretos de forma a pro piciar 
condições de utilização plena das instalações, aten didas to-
das as condições de salubridade, segurança e habita bilidade. 

9. PROCEDIMENTOS DA CHAMADA PÚBLICA: 
9.1. Abertos os trabalhos da reunião pela Comissão de 

Especial de Chamamento Público, não serão recebidos  outros 
documentos ou propostas, nem serão permitidos adend os ou 
alterações nas que tiverem sido apresentadas, ressa lvada a 
faculdade de a Comissão promover diligências para a  obten-
ção de informações e esclarecimentos complementares  de 
quaisquer das empresas participantes. 

9.2. Cada participante deverá representar apenas um a 
empresa que, munido da carta credencial (Anexo 02),  docu-
mento necessário à participação na seleção, respond a por 
sua representada, devendo identificar-se com cédula  de iden-
tidade ou outro documento equivalente. 

9.3. Na mesma data e horário previstos para o receb i-
mento do envelope de “QUALIFICAÇÃO”, avistados inte res-
sados presentes, será aberto o referido envelope, c ujos do-
cumentos serão examinados e rubricados pelos membro s da 
Comissão e participantes presentes. 

9.4. Será lavrada ata como registro das principais o-
corrências da reunião, em especial a enumeração das  empre-
sas que apresentarem o envelope de “QUALIFICAÇÃO”. 

9.5. O resultado da pré-qualificação será publicado  no 
Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Muni cípio de São 
Gonçalo (Jornal “O São Gonçalo), em data oportuna, após 
análise da documentação de habilitação. 

9.6. Será de responsabilidade da empresa selecionad a 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, cus tos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou  dolo 
de qualquer de seus empregados, prepostos ou contra tados. 

10. DA INABILITAÇÃO: 
Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às  

exigências deste Edital de Chamamento. 
11. DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS: 
A Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos 

Especiais (SEMPPE) poderá supletivamente ao Agente Finan-
ceiro, acompanhar a execução dos serviços de acordo  com 
os projetos, cadernos de encargos e especificações e crono-
gramas das obras de Edificação e Infraestrutura. 

A presença de pessoal da SEMPPE/PMSG durante a 
execução da obra, quaisquer que sejam os atos prati cados, 
não implicará em solidariedade ou corresponsabilida de com a 
empresa selecionada, que responderá única e integra lmente 
pela execução do serviço,  na forma da legislação e m vigor. 

A SEMPPE/PMSG poderá realizar inspeções periódi-
cas nas obras, acompanhar o cumprimento das medidas  de 
segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conse rvação 
dos equipamentos de proteção individual e dispositi vos de 
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam ris cos aos 
trabalhadores, bem como a observância das demais co ndi-
ções estabelecidas pelas normas de segurança e saúd e no 
trabalho. 

A empresa selecionada deverá manter preposto, acei-
to pelo gestor do contrato, durante o período de vi gência, 
para representá-la sempre que for necessário. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Se a empresa selecionada se recusar a assinar a Ho-

mologação da Seleção ou, em tendo assinado a Homolo gação 
da Seleção e, não cumprir as cláusulas constantes n o contra-
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to junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, poderá sofrer s an-
ções e penalidades previstas na Legislação vigente.  

13. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A pré-seleção das empresas participantes do present e 

Edital de Chamada Pública não implicará sua contrat ação 
pela Caixa Econômica Federal. A contratação depende rá da 
aprovação, pela Caixa Econômica Federal, dos projet os e 
documentos pertinentes às propostas e sua adequação  às 
diretrizes do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

A seleção realizada na forma preconizada nesta Cha-
mada somente terá eficácia se for celebrado contrat o no âm-
bito do Programa Minha, Casa Minha Vida entre a emp resa e a 
Caixa Econômica Federal, não cabendo ao  Município de São 
Gonçalo ressarcir a empresa por qualquer valor desp endido 
com a confecção dos documentos para fins de partici pação 
neste Chamamento. 

A participação na presente seleção implica a concor -
dância, por parte da empresa participante, com todo s os ter-
mos e condições desta Chamada. 

As empresas arcarão com todos os custos decorren-
tes da participação, elaboração e apresentação de s ua docu-
mentação. 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos porventura ne-
cessários para o perfeito entendimento desta Chamad a Públi-
ca deverão ser encaminhados por escrito à Comissão,  em até 
02 (dois) dias úteis antes da data do recebimento d os envelo-
pes, devendo ser protocolado junto à Comissão Espec ial de 
Chamamento Público. 

A identificação do terreno, os tipos de equipamento s 
públicos, e o prazo máximo para construção, constit uem o 
Anexo 01, tudo em conformidade com as disposições d esta 
Chamada e de seus Anexos, que a integram este edita l. 

Integram o presente Edital 06 (seis) anexos, a segu ir 
relacionados: 

Anexo 01 - ENDEREÇO DO TERRENO, TIPOS DE E-
QUIPAMENTO PÚBLICO E PRAZO MÁXIMO PARA EXECU-
ÇÃO DA OBRA; 

Anexo 02 - MODELO DE CARTA CREDENCIAL; 
Anexo 03 –  MODELO DA DECLARAÇÃO DE ACEITA-

ÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL; 
Anexo 04 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXIS-

TÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS; 
Anexo 05 -  PORTARIA Nº 168 DE 2013 DO MINISTÉ-

RIO DAS CIDADES; 
Anexo 06 - DOCUMENTOS E PROJETOS FORNECI-

DOS MEIO DIGITAL; 
Anexo 07 – TERMO DE PRÉ-SELEÇÃO. 
14. DOS CASOS OMISSOS:  
Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 

n° 8.666/1993 e suas alterações, cujas normas ficam  incorpo-
radas a este instrumento, independentemente de sua menção 
ou transição. 

15. DO FORO: 
Para dirimir as questões oriundas desta Chamada Pú-

blica será competente o foro da Comarca de São Gonç alo - 
RJ. 

São Gonçalo, 05 de  agosto 2015. 
ADILSON BARBOSA PORTO 

Presidente da Comissão Especial de Chamamento Públi co da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Esp eciais 

ANEXO 01 
Equipamento Público  Endereço  Prazo de Exec ução 

Escola 9 salas 
Mundel 

Rua Pereira Sampaio, lt 1,2,3,4,7 e 9, Qd.4, 
Mundel, CEP: 24.725-660 

7 meses  

ANEXO 02 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
ESPECIAIS, LOCALIZADA À RUA FELICIANO SODRÉ, 100, 
CENTRO, SÃO GONÇALO, RJ, inscrita no CNPJ sob o 
nº28.636.579/0001-00. 
Att: Comissão Especial de Chamamento Público 
Ref: Chamada Pública nº 002/2015 
Prezados Senhores, 
A empresa (razão social do participante) com endere ço na 
______, inscrita no CNPJ(MF) sob nº _____, pelo seu  repre-
sentante legal infra-assinado, vem credenciar o(a)S r.(a) 
_______________ portador(a) da cédula de identidade  nº 
_________e do CPF nº _____________para na qualidade  de 

representante legal da empresa efetuar a entrega da  docu-
mentação objeto do presente certame, instaurado pel a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
ESPECIAIS , na modalidade Chamada Pública nº 002/20 15, 
cujo objeto trata da pré qualificação de empresa do  ramo da 
construção civil para apresentação de proposta à Ca ixa Eco-
nômica Federal para construção de equipamento públi co 
Escola 9 salas no âmbito do Programa Minha Casa, Mi nha 
Vida – PMCMV, instituído na Lei Nº 11.977, de 07 de  julho de 
2009, e suas alterações, regulamentada pelos Decret os Nº 
6.820, de 13 de abril de 2009 e 7.499 de 16 de junh o 2011 e 
Portaria n° 168 de 12 de abril de 2013 e operado pe la Caixa 
Econômica Federal, outorgando-lhe poderes para em n ome 
da empresa ____________________ requerer, concordar , in-
terpor e desistir de Recursos, enfim praticar todos  os demais 
atos inerentes ao presente Edital de Chamada Públic a. 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida 
identificação) 

(assinatura) 
Observação: Caso o ato constitutivo da empresa part icipante, 
ou o contrato social ou o estatuto de terminem que a repre-
sentação da Sociedade seja em conjunto com os sócio s, a 
falta de assinatura de qualquer um dos sócios neste  docu-
mento invalida o credenciamento neste certame. 

ANEXO 03 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO AOS TERMOS 
DO EDITAL A SER APRESENTADA PELOS PARTICIPANTES, 
SOB PENA DE INABILITAÇÃO 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
ESPECIAIS, LOCALIZADA À RUA FELICIANO SODRÉ, 100, 
CENTRO, SÃO GONÇALO, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.636.579/0001-00. 
Att: Comissão Especial de Chamamento Público 
Ref: Chamada Pública nº.002/2015. 
Prezados Senhores, 
1. Apresentamos à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO E PROJETOS ESPECIAIS, este termo de aceitação  
para participação da Chamada Pública nº 002/2015, n as con-
dições estabelecidas e nos critérios de PRÉ - QUALI FICAÇÃO 
deste Edital, conforme projetos em Anexo a esta DEC LARA-
ÇÃO, asseverando que: 
a) A presente Declaração e o projeto contempla a co nstrução 
de equipamento público Escola 9 salas, que será edi ficada de 
acordo com o prazo máximo estabelecido no anexo 01.   
2. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endere-
ço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se houver ) CN PJ n° 
_________________. 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida 
identificação) 

(assinatura) 
ANEXO 04 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS 
A SER APRESENTADA PELOS PARTICIPANTES, SOB PENA 
DE INABILITAÇÃO 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
ESPECIAIS, LOCALIZADA À RUA FELICIANO SODRÉ, 100, 
CENTRO, SÃO GONÇALO, RJ, inscrita no CNPJ sob o 
nº28.636.579/0001-00. 
Att: Comissão Especial de Chamamento Público 
Ref: Chamada Pública nº002/2015. 
Prezados Senhores, 
 (nome da empresa) ,CNPJ-MF n.º ,sediada (endereço comple-
to) declara, sob as penas da Lei,que até a presente  data ine-
xistem fatos impeditivos para sua habilitação no pr esente 
Chamamento Público, assim como que está ciente da o briga-
toriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Por ser verdade firmo o presente. 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida 
identificação) 

(assinatura) 
ANEXO 05 
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PORTARIA Nº168 DE 12/04/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDA -
DES (Em meio Digital) 

ANEXO 06 
DOCUMENTOS E PROJETOS FORNECIDOS MEIO DIGITAL 
Unidade Escolar Mundel 
1 - Memorial Descritivo do projeto  

2 - Projetos 
Projeto de Arquitetura 

Prancha ARQ.1: Planta Baixa – Escola  
Prancha ARQ.2:Planta Baixa – Quadra Coberta 

  Corte AA 
  Corte BB 
  Fachada 
  Planta de Situação e Cobertura 

Projeto de Instalações 
Prancha INS.1: Instalação Elétrica 
Prancha INS.2: Instalação de Esgoto Sanitário 
Prancha INS.3: Instalação Hidráulica 
Prancha INS.4: Instalação de Águas Pluviais 

Projeto de Estrutura 
Prancha EST.1: Planta de Locação de Pilares 

ANEXO 07 
TERMO DE PRÉ-SELEÇÃO 

1. O Município de São Gonçalo, concluído o processo  
de seleção instituído pelo Chamamento Público n° 00 2/2015, 
declara selecionadas as empresas de construção civi l abaixo 
qualificadas: (qualificação das empresas selecionad as); 

2. As empresas selecionadas deverão apresentar à 
Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 30 (tri nta) dias 
após a emissão deste termo de seleção, as propostas  con-
tendo a documentação completa para análise e contra tação 
da operação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, 
conforme especificado pela Caixa Econômica Federal;  

3. As propostas a serem apresentadas pelas empresas  
deverão considerar as especificações para a constru ção dos 
equipamentos públicos indicadas pelo Município, con forme 
edital do Chamamento Público n° 002/2015; 

4. Findo o prazo estipulado sem que as empresas te-
nham cumprido as exigências constantes nos itens an terio-
res, a critério do Município, este termo será consi derado nulo. 

São Gonçalo, 05 de agosto de 2015. 
NEILTON MULIM 

Prefeito 
ADILSON BARBOSA PORTO 

Presidente da Comissão Especial de Chamamento Públi co 

SEMIMD 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.524/2014. 
Homologo a licitação na modalidade Pregão Eletrônic o nº 
015/2015, cujo objeto é: Contratação de empresa esp ecializa-
da para aquisição de camisas e bonés, em favor da e mpresa: 
HM TEXTIL EIRELI EPP, para que produza seus efeitos  legais 
e jurídicos. 

São Gonçalo, 06 de agosto de 2015. 
TÂNIA SOARES CASTRO 

Secretária Municipal de Atenção ao Idoso,  
Mulher e Pessoa com Deficiência 

SEMSEP 
PORTARIA Nº 004/2015– SEMSEP 

SUBSTITUI OS SERVIDORES COMO FISCAIS 
DE GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE: 

Art. 1º - Substituir os servidores,como fiscais de Ges-
tão de Contrato Administrativo no âmbito da Secreta ria Muni-
cipal de Segurança Pública, nomeados através da Por taria nº 
019/2014-SEMSEP, pelos abaixo relacionados: 

Helder Garcia Lima Silva – Mat. 115.715; 
Jaqueline Regina d’Assumpção de Souza –  
Mat. 114.491; e 
Rosélia Gomes Pessoa – Mat. 114.917. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de  sua 

publicação, surtindo seus efeitos a contar de 01 de  julho de 
2015 e revogando as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 03 de agosto de 2015. 

ADILSON ALVES DE SOUZA 
Secretário Municipal de Segurança Pública Interino 

SUBCOMP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico FMS nº 006/2015. 
Processo nº 18.259/2015.  
Objeto: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PA-
RA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃO CARECA DE 
SAL E DOCE E MINI-BOLO PARA ATENDER AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO. Fica marcado para o dia 19/08/2 015 às 
14:00 horas o certame licitatório do Pregão em epíg rafe. Maio-
res informações poderão ser obtidas na Subsecretari a de 
Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100,  térreo, 
Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, p elo tele-
fax nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site  
www.caixa.com.br. 

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico PMSG nº 030/2015. 
Processo nº 11.530/2015.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. Fica mar ca-
do para o dia 20/08/2015 às 10:00 horas o certame l icitatório 
do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Subsecretaria de Compras e Suprimentos à  Rua 
Feliciano Sodré nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo /RJ, das 
09:00 às 16:30 horas, pelo telefax nº (0xx21) 2199- 6442/2199-
6362 ou no site  www.caixa.com.br. 

MÁRCIA LEAL DA CUNHA DE OLIVEIRA 
Pregoeira 

FUNASG 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE INTERESSADOS 
PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A FUNASG Nº 
002/2015. 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - 
FUNASG, usando das atribuições do seu cargo, TORNA PÚ-
BLICO, para conhecimento dos interessados, edital d e cha-
mamento, o qual visa à realização de parcerias junt o a estabe-
lecimentos comerciais, na busca da promoção da saúd e e do 
bem-estar dos servidores públicos municipais de São  Gonça-
lo, sem qualquer ônus para a FUNASG. 

OBJETO: O presente Edital destina-se a receber pro-
postas de Empresas parceiras que venham a fornecer des-
contos e/ou benefícios especiais aos servidores púb licos 
(ativos, inativos e pensionistas) do Município São Gonçalo no 
patamar mínimo de 10%,(dez) por cento na aquisição de pro-
dutos e na prestação de serviços. 

PÚBLICO-ALVO: Farmácias, óticas, papelarias, entre 
outros ramos que demonstrarem interesse. 

HABILITAÇÃO: Certidão negativa de INSS; Certidão 
negativa Certidão negativa de FGTS; Comprovante de inscri-
ção no CNPJ; Contrato de Constituição da Sociedade Comer-
cial e última alteração contratual e os atos consti tutivos. 

DA GRATUIDADE: As condições de execuçãos dos 
Termos de Parceria serão celebradas a título gratui to entre as 
partes. A FUNASG não garante obrigação financeira, a qual-
quer título, nem assume qualquer responsabilidade d ireta ou 
indireta, pela prestação do serviço objeto dos Term os de Par-
ceria, perante qualquer pessoa. 

À FUNASG: Permitirá a divulgação das parcerias nas 
empresas convenentes, na home page  da FUNASG e nos 
seus quadros de avisos afixados em sua Sede, compet indo às 
empresas interessadas fornecer material informativo  para 
divulgação. 

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30 dias, 
a partir da data da publicação, no endereço: Rua Co ronel 
Serrado, 61 – Santa Catarina – São Gonçalo no horár io das 
9:00 hs às 16:30 hs – Tels. (21)2605-8626/8151. 

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Setor 
de Protocolo da Fundação Municipal de Assistência à  Saúde 
dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Os credenciados deveram assinar Termo de Adesão, 

ao presente Edital e de  observância ao disposto no  art. 116 
da Lei nº 8.666/93. 
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O Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado pela FUNASG, na forma do art . 57 da 
Lei nº 8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses. 

Obedecidas às condições previstas no presente Edi-
tal, o credenciado poderá, a qualquer tempo, pedir o desliga-
mento. 

A FUNASG poderá, requerer, a qualquer tempo, o des-
ligamento dos Credenciados que não cumprem com as c on-
dições ou exigências prevista no presente Edital. 

Os termos deste Edital poderão ser alterados, acres -
cidos, excluídos ou modificados a qualquer tempo pe la Presi-
dência da FUNASG, devendo ser feita a comunicação a os 
credenciados através da publicação das novas. 

O presente Edital permanecerá válido por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua publicação, podendo ser pror-
rogado, por igual período, pela Presidência da FUNA SG. 

São Gonçalo, 31 de julho de 2015    
ALICE TAMBORINDEGUY 

Presidente/FUNASG 
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº. 0149/2013. 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ nº 
14.472.412/0001-39 e MARIA DO CARMO DUQUE ESTRADA 
TENÓRIO CAVALCANTI FERNANDES, inscrita no RG nº 
5225248-4 CRM/RJ 
OBJETO: Rescindido o contrato de trabalho temporári o, a 
contar de 01 de agosto de 2015.  
FUNDAMENTO: Art. 37, IX da CRFB e parágrafo único d o arti-
go 13 da Lei Municipal nº 375/2011, na cláusula déc ima pri-
meira, alínea “a”. 

São Gonçalo, 01 de agosto de 2015. 
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY 

Presidenta da FUNASG 
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº. 0153/2013. 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ nº 
14.472.412/0001-39 e KATHRINE FEUCHARD MANSUR CEC-
CHETTI, inscrita no RG nº 12461708-5 DETRAN/RJ 
OBJETO: Rescindido o contrato de trabalho temporári o, a 
contar de 01 de agosto de 2015.  
FUNDAMENTO: Art. 37, IX da CRFB e parágrafo único d o arti-
go 13 da Lei Municipal nº 375/2011, na cláusula déc ima pri-
meira, alínea “a”. 

São Gonçalo, 28 de julho de 2015. 
ALICE MARIA SALDANHA TAMBORINDEGUY 

Presidenta da FUNASG 

COPEDE 
Ata da Reunião Ordinária Conselho Municipal dos Dir eitos da 
Pessoa com Deficiência de São Gonçalo.Nº 005 – 29/0 5/2015. 
A reunião mensal do Conselho Municipal dos Direitos  da Pes-
soa Com Deficiência, dá-se início em 29 de março de  2015 às 
14h30m, com Presidente Carlos Raymundo, cumprimenta do a 
todos os presentes, e apresentando o visitante Jorn alista 
Marcos Click. O Presidente Carlos, inicia a leitura  da pauta, e 
apresenta ao Conselho a doação recebida pela Socied ade 
Bíblica do Brasil, de uma Bíblia em Braille. E just ifica a au-
sência do Conselheiro Nicolau Vieira, que está oper ado. O 
Presidente Carlos Raymundo, lembra ao Conselho, que  de 
acordo com a nova lei de criação do COPEDE, a Câmar a Mu-
nicipal de São Gonçalo, não tem mais está cadeira, sendo 
proposto então pelo Presidente, que a SEMIMD substi tua está 
cadeira, cujos Conselheiros foram nomeados pela Sec retaria, 
tendo o Subsecretario Anderson Lopes – como Conselh eiro 
Titular, e o Doutor Cleiton – como Conselheiro Supl ente, sen-
do colocado imediatamente em votação nominal. A pro posta 
esta aprovada por unanimidade. O Presidente Carlos Ray-
mundo, informa ao Conselho que a abertura da inscri ção do 
CNPJ, está nas mãos de um contador, para maior rapi dez. O 
Presidente expõem, que até a presente data foram in dicados 
para Secretaria Executiva do Conselho, quatros func ionários, 
sendo apenas um considerado apto, e trabalhando até  o pre-
sente momento, baseado nesse histórico, o President e pro-
põem que os funcionários indicados para esta função  no 
Conselho, tenham que ser doravante, aprovado pela D iretoria, 
e que em caso de desaprovação, este funcionário ser á devol-

vido a SEMIMD que providenciará outra pessoa. O Pre sidente 
informa, que as vistorias nos ônibus municipais, nã o foram 
marcadas ainda, pois estão em fase credenciamento d as em-
presas, conforme informação obtida pela funcionária  Jaqueli-
ne (Secretaria de Transportes), que estariam vistor iando as 
“rampas”,e que o novo período será passado para o C onse-
lho até 48 horas antes do início das vistorias. O P residente 
informa que o Vereador Diego Sampaio, esta com um P rojeto 
de Lei em tramite na Câmara Municipal, que versa so bre a 
facilitação de paradas, para entrada e saída de pas sageiros 
com deficiência e pessoas idosas, fora dos pontos r egula-
mentados. O Presidente informa que, foi marcado uma  agen-
da com a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva d a Saúde 
da Região Metropolitana, para maiores esclareciment os da 
proposta que o Conselho deliberou sobre a marcação de con-
sultas. É informado ao Conselho, que já foi pedido a Secreta-
ria de Educação, interpretes de libras para apoio n a VII Confe-
rência Municipal de Defesa dos Direitos das pessoas  com 
Deficiência. Definido pelo Conselho a troca da data  da Confe-
rência, para 30 de junho e 01 de julho de 2015, e f oi aprovada 
a logomarca da VII Conferência da Pessoa com Defici ência. 
Nada mais tendo a declarar, deu-se por encerrada a reunião. 

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES ROCHA 
Secretário 

CARLOS RAYMUNDO DE CASTRO 
Presidente 

 
 



1/2

Exonera:
a contar de 31 de julho de 2015, MARIANA DOS SANTOS
BARROS DA SILVA - Mat.: 115251, do cargo em comissão
de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria
Municipal de Saúde.
Port. nº 2120/2015
Exonera:
a contar de 31 de julho de 2015, PRISCILLA LEAL PINHEIRO
- Mat.:  116723,  do cargo em comissão de Supervisor -
Símbolo  DAS-01,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura,  Urbanismo e  Conservação  de  Parques  e
Jardins.
Port. nº 2121/2015
Torna sem efeito:
a nomeação de JOSE CARLOS DOS SANTOS, na Portaria nº
2005/2015,  para  exercer  o  cargo  em  comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e
Jardins.
Port. nº 2123/2015
Nomeia:
a  contar  de  20  de  julho  de  2015,  WAGNER  PEREIRA
RANDES, para exercer o cargo em comissão de Supervisor
-  Símbolo  DAS-01,  na(o)  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura,  Urbanismo e  Conservação  de  Parques  e
Jardins, em substituição a Adriano Ferreira dos Santos -
Mat.: 104232.
Port. nº 2124/2015
Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2015, os servidores abaixo
relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT. NOME CARGO SIMB.
112978 AMILSON NOVAES RAMOS DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-07
116342 JOSE CARLOS DA CUNHA REGO SUPERVISOR DAS-01
Port. nº 2125/2015
Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2015, JOSE CARLOS DA CUNHA
REGO – Mat.: 116342, para exercer o cargo em comissão
de  Diretor  de  Departamento  –  Símbolo  DAS-07,  na(o)
Secretaria  Municipal  de  Educação,  em  substituição  a
Amilson Novaes Ramos – Mat.: 112978.
Port. nº 2126/2015
Exonera:
a contar de 04 de agosto de 2015,  JOICE MOREIRA DE
SOUZA - Mat.: 116325, do cargo em comissão de Diretor
de  Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  da(o)  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância
e Adolescência.
Port. nº 2127/2015
Nomeia:
a contar de 04 de agosto de 2015, JAILINE DA SILVA BRITO,
para  exercer  o  cargo  em  comissão  de  Diretor  de
Departamento  -  Símbolo  DAS-07,  na(o)  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Infância
e Adolescência, em substituição a Joice Moreira de Souza -
Mat.: 116325.
Port. nº 2128/2015
Exonera:
a contar de 01 de agosto de 2015, WESLEY VIEIRA PRADO -
Mat.:  116068,  do  cargo  em  comissão  de  Assessor  I  -
Símbolo  DAS-08,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Social,  Habitação,  Infância  e
Adolescência.
Port. nº 2129/2015
Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2015, BRUNO DE CARVALHO
SOUZA SANTIAGO, para exercer o cargo em comissão de
Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal de
Desenvolvimento  Social,  Habitação,  Infância  e
Adolescência,  em substituição  a  Wesley  Vieira  Prado  -
Mat.: 116068.
Port. nº 2130/2015
Exonera:
a contar de 03 de agosto de 2015, CARLOS ALEXANDRE
DOS SANTOS SILVA - Mat.: 116534, do cargo em comissão
de  Supervisor  -  Símbolo  DAS-01,  da(o)  Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de
Parques e Jardins.
Port. nº 2131/2015
Nomeia:
a contar de 03 de agosto de 2015, HELIO RICARDO LEITE
DE  SOUZA,  para  exercer  o  cargo  em  comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal

de Infraestrutura, Urbanismo e Conservação de Parques e
Jardins,  em substituição a Carlos Alexandre dos Santos
Silva - Mat.: 116534.
Port. nº 2132/2015
Exonera:
a contar  de 01 de agosto de 2015,  GIVANIA DA SILVA
ROMAO - Mat.: 113977, do cargo em comissão de Chefe de
Setor  -  Símbolo  DAS-03,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura,  Urbanismo e  Conservação  de  Parques  e
Jardins.
Port. nº 2133/2015
Exonera:
a  contar  de  06  de  julho  de  2015,  ELDER  OLIVEIRA
ASSUMPCAO -  Mat.:  111978,  do cargo em comissão de
Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal
de Saúde.
Port. nº 2134/2015
Nomeia:
a  contar  de  06  de  julho  de  2015,  ELDER  OLIVEIRA
ASSUMPCAO -  Mat.:  111978,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Subsecretário de Gabinete -  Símbolo SSM,
na(o) Gabinete do Prefeito.
Port. nº 2136/2015
Exonera:
a  contar  de  07  de  julho  de  2015,  ADILSON ALVES  DE
SOUZA  -  Mat.:  111171,  do  cargo  em  comissão  de
Subsecretário Municipal  de Defesa Civil  -  Símbolo SSM,
da(o) Secretaria Municipal de Saúde.
Port. nº 2137/2015
Nomeia:
a  contar  de  07  de  julho  de  2015,  ADILSON ALVES  DE
SOUZA - Mat.: 111171, para exercer o cargo em comissão
de Secretário Municipal de Segurança Pública - Símbolo
SM, na(o) Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 2139/2015
Designa:
a  contar  de  07  de  julho  de  2015,  ADILSON ALVES  DE
SOUZA - Mat.: 111171, para responder interinamente pelo
cargo de Subsecretário Municipal de Defesa Civil,  no(a)
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  sem  fazer  jus  a
remuneração  do  referido  cargo.
Port. nº 2140/2015
Torna sem efeito:
a nomeação de IVONE VELOSO, na Portaria nº 2113/2015,
para exercer o cargo em comissão de Supervisor - Símbolo
DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 2141/2015
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  ELIZANGELA  GOMES  DOS  SANTOS,  na
Portaria nº 2118/2015, para exercer o cargo em comissão
de  Supervisor  -  Símbolo  DAS-01,  na(o)  Secretaria
Municipal  de  Saúde.
Port. nº 2142/2015
Nomeia:
a contar de 05 de agosto de 2015, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Educação.

NOME EM SUBSTITUIÇÃO MAT.
ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS ALINE BORGES DE AZEVEDO SANTOS 100491
IVONE VELOSO ADRIANA CHAGAS MARQUES 115724
Port. nº 2143/2015
Nomeia:
a contar de 06 de agosto de 2015, MOACYR MENDONÇA DA
MOTTA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor -
Símbolo  DAS-01,  na(o)  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Econômico,  Ciência  e  Tecnologia,  em
substituição a Norma Sueli  Freire dos Santos Ferreira -
Mat.: 109147.
Port. nº 2144/2015
Nomeia:
a  contar  de  01  de  agosto  de  2015,  NILCEIA  DA SILVA
MOREIRA GONCALVES, para exercer o cargo em comissão
de  Supervisor  -  Símbolo  DAS-01,  na(o)  Secretaria
Municipal  de  Educação,  em substituição  a  Aurea  Maria
Amorim - Mat.: 111659.
Port. nº 2145/2015
Nomeia:
a  contar  de  18  de  junho  de  2015,  GLEICE  QUELI  DE
ALMEIDA GOULART – Mat.: 95985, para exercer o cargo em
comissão  de  Supervisor  –  Símbolo  DAS-01,  na(o)
Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Fabio
Franco de Simas – Mat.: 104556.
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Port. nº 2146/2015
Nomeia:
a contar de 06 de agosto de 2015, JOSIELY PEREIRA DE
SOUSA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor -
Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em
substituição a Leandro Lima Py Murta - Mat.: 116079.
Port. nº 2147/2015


