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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO 
 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 296/2020 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 1048 de 
07 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária para 2020, com a Lei 
Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica 
Municipal. 
Considerando o solicitado e justificado no Ofício n.º 
1424/GAB/SEMED/2020 de 07 de outubro de 2020. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de 
Educação no valor de R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais). 
Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam 
alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o 
Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto n.º 
005 de 13 de janeiro de 2020 e Lei n.º 1047 de 07 de janeiro de 
2020. 
Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes 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, 08 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 296/2020 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 
Órgão: Secretaria Municipal de Educação. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA DESPESA FONTE 

VALOR (R$ 1) 
ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.27.12.122.1001.2.091 3.3.90.39.00 88 00 8.800,00 0,00 
20.27.12.365.2031.2.096 3.3.50.43.00 144 00 0,00 8.800,00 

TOTAL 8.800,00 8.800,00 
 

DECRETO N.º 297/2020 
REALIZA ADEQUAÇÕES EM MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das 
atribuições constitucionais e legais, 
DECRETA: 
Art. 1º – O Decreto n.º 196/2020 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 24 - ..............................…………………..…. 
……………………………………………………… 
§ 7º ……………………………………………….... 
III – (revogado)  
……………………………………………………… 
Art. 25 - ..............................…………………..… 
........................................................................... 
II – Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres, na totalidade de sua capacidade de lotação, com a 
normalidade de entrega e retirada de alimentos no próprio 
estabelecimento; 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
IV – O funcionamento de shopping centers, centros comerciais 
e galerias, exclusivamente no horário de 10 horas às 22 horas, 
em sua capacidade total, desde que:  
.............................…………………..…...............  
e) (revogado) 
f) (revogado) 
 ............................…………………..…............… 
h) (revogado) 
.............................…………………..…............... 
Art. 2º – O funcionamento de Bares, restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimento congêneres, bem como o funcionamento da 
modalidade self-service nos restaurantes dependerá, além do 
cumprimento das determinações do § 7º do art. 24 do Decreto 
196/2020, da adoção das seguintes medidas: 

I - não é permitido movimentação de mesas devendo ser 
mantida a disposição, inicial que garanta o distanciamento 
mínimo de 2 metros entre as mesas; 
II - é obrigatória a instalação de barreiras físicas, de material 
liso, resistente, impermeável e que permita fácil higienização, 
entre os consumidores e parte interna do balcão - área de 
serviço, de higienização e/ou manipulação de alimentos; 
III - disponibilização de talheres descartáveis ou talheres 
tradicionais devidamente higienizados e embalados 
individualmente e impedimento do serviço de acesso de 
bebidas pelo cliente; 
IV - Obrigatoriedade da instalação de protetor salivar (salivador) 
nas pistas/rampas nos atendimentos self-service. 
V – Obrigatoriedade de fornecimento de luvas descartáveis aos 
clientes na modalidade self-service. 
VI – Determina a disponibilização de talheres de cabos longos 
nas pistas/rampas para facilitar o manuseio pelos clientes na 
modalidade self-service. 
VII - Evitar a utilização de bandejas, sempre que possível 
(substituindo-as por embalagens descartáveis para viagem). 
Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.  
Art. 4º – Este Decreto tem vigor a partir da data de sua 
publicação. 
São Gonçalo, 09 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
DECRETO Nº 298/2020 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADE-
QUAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚ-
DE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORREN-
TE DO NOVO CORONAVÍRUS. 
O Prefeito Municipal de São Gonçalo, no uso das atribuições 
constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu 
a situação de emergência em saúde por meio do Decreto n.º 
46.973, de 16 de março de 2020;  
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 
196 e 197 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO o Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro de 
2011, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saú-
de Pública de Importância Nacional - ESPIN e a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
OMS em 30 de janeiro de 2020; 
CONSIDERANDO as medidas de emergência em saúde pública 
de importância nacional e internacional, ou seja, as situações 
dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulga-
do pelo Decreto Federal n.º 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde pública de Importância Nacional (ES-
PIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronaví-
rus (COVID-19), especialmente a obrigação de articulação dos 
gestores do SUS como competência do Centro de Operações 
de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); 
CONSIDERANDO que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu a 
situação de Calamidade Pública, por meio da Lei Estadual 
8794/20; e, 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 47.306/2020; 
DECRETA: 
Art. 1º – Determino a SUSPENSÃO, até o dia 20 de outubro de 
2020, para todo o Município, da realização de eventos e de 
quaisquer atividades com presença de público, que envolvam 
aglomeração de pessoas, comícios, passeatas, caminhadas e 
afins, assim como reuniões com mais de 150 pessoas, com 
exceção das atividades previstas nos artigos 24 e 25 do Decre-
to Municipal 196/2020. 
Parágrafo único. As atividades permitidas deverão estar ade-
quadas às determinações do § 7º do art. 24 do Decreto 
196/2020, assim como seus Decretos regulamentadores em 
vigor. 
Art. 2º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.  
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Art. 3º – Este decreto tem vigor a partir da data de sua publica-
ção. 
São Gonçalo, 09 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 

SEMAD 
PORTARIA N.º 103/GABSEMAD/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica 
do Município, do § 2º do art. 223 da Lei Municipal n.º 050/91 e 
pelo Decreto n.º 228, de 01 de novembro de 2018, 
RESOLVE: 
Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar n.º 
60.337/2019, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal n.° 050/91.  
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, 8 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 104/GABSEMAD/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica 
do Município, do § 2º do art. 223 da Lei Municipal n.º 050/91 e 
pelo Decreto n.º 228, de 01 de novembro de 2018, 
RESOLVE: 
Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar n.º 
60.364/2019, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal n.° 050/91.  
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, 8 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 105/GABSEMAD/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica 
do Município, do § 2º do art. 223 da Lei Municipal n.º 050/91 e 
pelo Decreto n.º 228, de 01 de novembro de 2018, 
RESOLVE: 
Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disciplinar n.º 
3.629/2019, nos termos do Art. 211, da Lei Municipal n.° 050/91.  
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, 29 de setembro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
*Omitido no DOE de 05/10/2020 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 00053/2020 
PROCESSO N.º 27.865/2019 
HOMOLOGO o resultado do certame licitatório, cujo objeto é a 
contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de elaboração de LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, através da descrição dos 
procedimentos necessários à adequação da rede elétrica 
existente às necessidades atuais dos trabalhos desenvolvidos 
pelos Órgãos e Setores instalados no prédio Sede da Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo, localizado na Rua Feliciano Sodré, 
100 – São Gonçalo, com aproximadamente 2.000m², consoante 
discriminação constante do Edital e Termo de Referência que 
foram objeto do PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 00053/2020, 
para que produza seus efeitos legais e jurídicos, em favor da 
licitante elencada na planilha a seguir colacionada, que se 
sagrou vencedora no certame e apresentou toda documentação 
exigida no Edital de forma correta, sendo considerada apta a 
prestar os serviços visados nos autos do processo sub 
examine: 

CNPJ: 24.474.596/0001-20 - GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
Item Descrição Valor Estimado Valor Final (melhor lance) 

1 

Prestação de serviços de elaboração de 
LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE INSTA-
LAÇÕES ELÉTRICAS, através da descrição 
dos procedimentos necessários à adequação 

da rede elétrica existente às necessidades 
atuais dos trabalhos desenvolvidos pelos 
Órgãos e Setores instalados no prédio Sede 
da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 
localizado na Rua Feliciano Sodré, 100 – São 
Gonçalo, com aproximadamente 2.000m². 

R$ 29.268,25 R$ 11.250,00 

Valor Global Final: R$11.250,00 

São Gonçalo, 05 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n.ºs 32039/2019, 32107/2019, 32108/2019, 32111/2019, 
32120/2019, 32121/2019, 32129/2019, 32133/2019, 32150/2019, 
32180/2019, 32181/2019, 32182/2019, 32199/2019, 32200/2019, 
32201/2019, 32204/2019, 32207/2019, 32208/2019, 32209/2019, 
32210/2019, 32221/2019, 32256/2019, 32265/2019, 32268/2019, 
32269/2019, 32270/2019, 32271/2019, 32286/2019, 32289/2019, 
32290/2019, 32294/2019, 32296/2019, 32299/2019, 32321/2019, 
32324/2019, 32360/2019, 32449/2019, 32461/2019, 32472/2019 e 
32476/2019. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 08 de 
outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n.ºs. 32873/2020, 32875/2020 e 33347/2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 08 de 
outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Indefiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos 32110/2019, 32136/2019, 32147/2019, 32149/2019, 
32185/2019, 32206/2019, 32211/2019, 32213/2019, 32222/2019, 
32233/2019, 32254/2019, 32260/2019, 32298/2019, 32301/2019, 
32306/2019, 32315/2019, 32338/2019, 32439/2019, 32447/2019, 
32541/2019, 32561/2019 e 32578/2019. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 08 de ou-
tubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

SEMFA 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N.º 001/2020/SEMFA-PMSG 
A Secretaria Municipal de Fazenda, por meio do Secretário 
Municipal de Fazenda, torna pública a Inexigibilidade de 
Licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 9º 
da Lei n.º 6538/78, consubstanciado no parecer da Procuradoria 
Municipal n.º 062/SLL/2020, exarado às fls. 637 a 645 do 
processo n.º 38079/2018. 
Processo: n.º 38079/2018 
Partes: Município de São Gonçalo e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT). 
Objeto: Prestação dos serviços postais explorados pela União 
em regime de monopólio na forma do artigo 9º da Lei n.º 
6538/78. 
Justificativa: A contratação em tela é imprescindível ao bom 
desenvolvimento das atividades exercidas pela Secretaria 
Municipal de Fazenda, especificamente no que se referem a 
postagens de notificações/intimações de impostos, cartas de 
cobrança entre outros documentos oficiais. 
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 
2024.04.122.1001.2091; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 e 
Fonte: 00. 
São Gonçalo, 07 de outubro de 2020. 
EDUARDO DA SILVA COMBAT 
Secretário Municipal de Fazenda 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE SÃO GONÇALO, 
com base no artigo 117, III; 117, §1º e117, §2º, III, todos da Lei 
Municipal n.º 41/2003, notifica os contribuintes abaixo 
relacionados para, no prazo de 30 dias a contar da publicação 
do presente Edital, comparecerem à Subsecretaria de Tributos, 
localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré, n.º 100, Anexo – Centro / 
São Gonçalo, para tomarem ciência de seus respectivos 
processos, conforme tabela abaixo. 

Inscrição 
Municipal Razão Social N.º Processo 

101.276 JORGE LUIZ DE SOUZA COSTA - MEI 14.682/2020 
104.421 PAULO CESAR PATRICIO - MEI 14.681/2020 
106.051 MARIA MARGARETH AGUIAR ALVES DE SOUSA - MEI 14.689/2020 
111.618 MARCELO BALBINO SILVA - MEI 14.685/2020 
114.120 JOAO WERLEN BARBOZA DA SILVA - MEI 14.688/2020 
118.238 BRUNO PINTO SILVA - MEI 14.683/2020 
118.461 LUANA DA CUNHA SILVA - MEI 14.686/2020 
120.532 ROGERIO SERRAO DA SILVA - MEI 14.687/2020 

São Gonçalo, 08 de outubro de 2020. 
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PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 
Subsecretario de Tributos 

IPASG 
PORTARIA PRES/DPV N.º 177/2020, DE 29 DE SETEMBRO DE 
2020. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
051/2017 de 13 de janeiro de 2017. 
RESOLVE: aposentar ALBERTINO PEREIRA DE MORAES, 
matrícula n.º 9981, função Auxiliar de Serviços Gerais, 
referênciaI-05, a contar da publicação desta portaria, com 
proventos integrais, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, 
parágrafo único da E.C. n.º 47/2005 e processo n.º 000107/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 
FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 000107/2020, ALBERTINO PEREIRA DE MORAES, 
matrícula n.º 9981, função Auxiliar de Serviços Gerais, 
referência I-05, aposentado com proventos integrais conforme 
Portaria n.º 177/2020, a contar da data de publicação deste ato. 
Ficam fixados os proventos assim discriminados: 
R$ 697,14 – (Seiscentos e noventa e sete reais e quatorze 
centavos) Vencimento base integral atribuído à categoria de 
Auxiliar de Serviços Gerais, referência I-05, de acordo com a Lei 
n.º 388/2011 publicada em 27/09/2011. 
R$ 125,16 – (Cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) - 
Produtividade de Emergência, de acordo com artigo 62, inciso 
XVII da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso VI, da Lei 
376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 125,16 – (Cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) 
Produtividade de Saúde I, de acordo com artigo 62, inciso XX 
da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso IX, da Lei 376/GP/2011 
publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 125,16 – (Cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) - 
Produtividade de Plantonista, de acordo com artigo 62, inciso 
XVIII da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso VII, da Lei 
376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 418,28 – (Quatrocentos e dezoito reais e vinte e oito 
centavos) 60% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso I, da 
Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 125,16 – (Cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) - 
Produtividade de Saúde II, de acordo com artigo 62, inciso XXI 
da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso X, da Lei 376/GP/2011 
publicada em 15 de setembro de 2011. 
TOTAL DOS PROVENTOS: R$ 1.616,06 (Mil seiscentos e 
dezesseis reais e seis centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 29 de 
setembro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 

SEMPPE 
PORTARIA SEMPPE N.º 017 /2020 
PRORROGA O PRAZO DA SINDICÂNCIA INSTAURADA POR 
MEIO DA PORTARIA SEMPPE N.º 016/2020, PUBLICADA EM 09 
DE SETEMBRO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
ESPECIAIS no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas. 
RESOLVE:  
Art. 1º - Fica prorrogada sindicância, estabelecida na Portaria 
de n.º 016/2020, publicada em 09 de setembro de 2020, referente 
ao extravio dos processos n.º 12.741/2009 e 11.794/2007, 
considerando que o prazo fixado para conclusão dos trabalhos 
tornou-se exíguo.  
Art. 2º - Fica a presente Sindicância prorrogada por mais 30 
(trinta) dias, com a finalidade de dar curso e concluir as suas 
atividades. 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 08 de outubro de 2020 
ROGÉRIO JORGE RIBEIRO RODRIGUES 

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais 
FMS 

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÂO - PREGÃO ELETRÔNICO - FMS 
N.º 053/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS N.º 3238/2020 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro, refe-
rente ao Pregão Eletrônico n.º 053/2020, que objetiva o REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
LANCETA EM PLÁSTICO RÍGIDO COM PROTETOR PLÁSTICO E 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ONDE A AGULHA RETRÁTIL É 
ACIONADA POR GATILHO. POSSUI AGULHA DE APROXIMA-
DAMENTE 1,8 MM E PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 
21G (0,81 MM), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSADC/FMS DEVIDO A 
PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor da empre-
sa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor de R$ 
160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), para que produza seus 
efeitos legais e jurídicos. 
São Gonçalo, 08 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FMS N.º 487/2020 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001 DE 2020 
Homologo o Chamamento Público n.º 001 de 2020, cujo objeto é 
a celebração de Contrato de Gestão com pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organiza-
ção Social pelo Município de São Gonçalo para atuar no âmbito 
da saúde, para gestão, gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Pronto-
Socorro Central (PSC) Dr. Armando Gomes de Sá, onde a Orga-
nização Social Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Sa-
úde – INSAÚDE, devidamente inscrita no CNPJ n.º 
44.563.716/0001-72, sagrou-se vencedora, para que produza 
seus efeitos legais e jurídicos. 
São Gonçalo, 09 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DE DECISÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FMS N.º 487/2020 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001 DE 2020 
OBJETO: Celebração de contrato de gestão com pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
como organização social pelo município de São Gonçalo para 
atuar no âmbito da saúde, que objetivará a contratação de 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificadas como organização de social pelo município de São 
Gonçalo para atuar no âmbito da saúde, com a finalidade de 
gerir o Pronto Socorro Central. Por oportuno, esclarecemos 
que no dia 05 de outubro do corrente ano, a referida Comissão 
passou a analisar toda a documentação apresentada no 
processo administrativo n.º 487/2020 e seus anexos. 
Assegurando aos participantes o direito ao contraditório, ampla 
defesa e ampla competitividade, afastando qualquer vício 
administrativo que possa ser inferido no presente 
procedimento. Sendo assim, passamos a expor em breve 
epítome, a participação das Organizações Sociais no certame. 
Quanto ao Hospital Espírita Mahatma Gandhi, informamos que 
foi impetrado mandado de segurança de n.º 0020647-
04.2020.8.19.0004 perante o juízo da 4º Vara Cível da Comarca 
de São Gonçalo, requerendo em apartada síntese, sua 
habilitação no certame licitatório em referência, solicitando 
também que esta Comissão de Análise Documental, não 
apreciasse nenhuma documentação apresentada, durante o 
prazo de oito dias. Sendo assim, o juízo concedeu parcialmente 
a liminar, determinando: “A SUSPENSÃO DA INABILITAÇÃO 
DO IMPETRANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB 
EXAME”. Após análise dos recursos interpostos pela 
Organização Social Cesário Lange, esta Comissão entendeu 
por efetuar diligência, verificando a validade da certidão 
apresentada, referente ao item 10.3 e 10.5. No entanto, em 
referência ao item 11.6 e 11.7 a Comissão de Análise 
Documental entende por inabilitar a referida Organização 
Social, tendo vista que a mesma não atinge o patrimônio 
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líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da 
contratação. Ademais, a Comissão reconhece e recebe os 
recursos interpostos pelo Centro de Excelência em Políticas 
Públicas - CEPP, toda via, entende pela inabilitação da 
entidade, por haver divergências entre os balanços 
patrimoniais referentes ao mesmo período, em 
desconformidade com os conceitos contábeis. A Comissão 
recebe e reconhece os recursos interpostos pela Organização 
Social INSAÚDE. Contudo, a referida entidade, impetrou o 
mandado de segurança de n.º 0022161-89.2020.8.19.0004, 
perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, 
sendo concedida de forma parcial a liminar pleiteada, afim de 
que fosse suspensa a decisão emanada pela Comissão de 
Analise Documental do Chamamento n.º 001 de 2020, datada de 
11 de setembro de 2020. Considerando a nova documentação 
entregue pela referida Organização Social, verificou-se a 
apresentação dos documentos condizentes com o presente 
edital, sendo estes originais e reconhecidos com firma. Tendo 
em vista o exarado acima, a Comissão após a análise de toda 
documentação entregue, inabilitou as Organizações Sociais, 
CEPP e Cesário Lange, pelos fatos expostos, e habilitou a 
Mahatma Gandhi e Insaúde, sagrando como vencedora a de 
maior pontuação, Organização Social Instituto Nacional de 
Pesquisa e Gestão – INSAÚDE. 
São Gonçalo, 09 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

SEMCOMP 
AVISO DE REMARCAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG N.º 069/2020 
Tipo: Menor Preço Lote 
Processo n.º 26.965/2020 
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro formal de 
preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios 
(kit – merenda escolar) para atender aos alunos matriculados 
na Rede Municipal de Ensino e Creches Conveniadas de São 
Gonçalo, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fica remarcado para 
o dia 16/10/2020, às 10:00h o certame licitatório do Pregão em 
epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos à Rua 
Feliciano Sodré n.º 100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 
09:00 às 16:30 horas, pelo telefone n.º (0xx21) 2199-6382/2199-
6329 ou no site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(COMPRASNET). 
ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG N.º 071/2020 
Tipo: Menor Preço Item  
Processo n.º 18.169/2020 
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro formal de 
preços para futura e eventual aquisição de 50 cadeiras de 
rodas, 20 colchões Anti-escaras de Pressão, 100 colchões 
hospitalares, 100 Camas Fawlers, 02 Multifuncionais 
LASERJET, 02 Central PABX, 04 Fogões industriais de 6 bocas, 
02 Freezer vertical e 02 Arquivos de aço, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. Fica marcado para o dia 23/10/2020, às 10:00h o 
certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Compras e 
Suprimentos à Rua Feliciano Sodré n.º 100, 2º andar, Centro, 
São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefone n.º 
(0xx21) 2199-6382/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 
ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG N.º 072/2020 
Tipo: Menor Preço Item  
Processo n.º 34.566/2020 
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro formal de 
preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado 
FCK 20 para atender as necessidades do Parque Industrial 
(USINA) e DCO’S do Município de São Gonçalo, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos.Fica marcado para o dia 22/10/2020, às 10:00h o 
certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Compras e 
Suprimentos à Rua Feliciano Sodré n.º 100, 2º andar, Centro, 
São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefone n.º 
(0xx21) 2199-6382/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 
ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PMSG N.º 073/2020 
Tipo: Maior Lance 
Processo n.º 24.142/2020 
Objeto: Contratação de INSTITUIÇÃO financeira bancária para 
prestação de serviços bancários de processamento e 
gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento 
dos servidores municipais ativos, empregados, aposentados, 
pensionistas, pensionistas judiciais, conselheiros tutelares e 
estagiários da Administração Direta e Indireta do Município de 
São Gonçalo, dos pagamentos de fornecedores, prestadores de 
serviço e recebimento dos créditos provenientes de 
Pagamentos Instantâneos (PIX) em favor desta municipalidade, 
em caráter de exclusividade, com a permissão gratuita de uso 
de espaço físico para a instalação de agência ou posto 
bancário junto ao Paço Municipal, observada as demais 
especificações contidas no Termo de Referência e no 
instrumento convocatório. (Anexo I). Fica marcado para o dia 
22/10/2020, às 10:00h o certame licitatório do Pregão em 
epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos à Rua 
Feliciano Sodré n.º 100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 
09:00 às 16:30 horas, pelo telefone n.º (0xx21) 2199-6382/2199-
6329 ou no site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(COMPRASNET). 
WALMIR BERNARDO DO NASCIMENTO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

SEMAD 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº002/SUBRH-SEMAD/2020 PROCESSO N° 
68.463/2019. 

 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria Municipal de Administração, 
com sede na Rua Feliciano Sodré, n°.100, Centro – São Gonçalo – RJ, CEP 24.440-
440, torna público que realizará o CREDENCIAMENTO de empresas para o 
oferecimento de vantagens para programa de descontos e/ou condições especiais para 
servidores na aquisição de produtos e/ou serviços, para atender interesses dos 
servidores públicos ativos da administração direta do município de São Gonçalo, 
mediante consignação em folha de pagamento ou não. O procedimento de 
credenciamento para os contratos de consignação, obedecerá às disposições do 
Decreto Municipal n.° 046/2013, publicado no Diário Oficial do Município em 11 de 
março de 2013, alterado pelo Decreto Municipal n.°242/2015, publicado no Diário 
Oficial do Município em 04 de dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Municipal n.° 
056/2019, publicado no Diário Oficial do Município em 19 de março de 2019, e do 
presente Edital e seus anexos. 

1 DO OBJETO  
 
1.1 O objeto do presente Chamamento Público tem por finalidade estabelecer 
CREDENCIAMENTO de empresas para o oferecimento de vantagens para programa 
de descontos e/ou condições especiais para servidores na aquisição de produtos e/ou 
serviços, para atender interesses dos servidores públicos ativos da administração 
direta do município de São Gonçalo, mediante consignação em folha de pagamento ou 
não.  
 
1.2 No caso de consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos 
da administração direta, as parcelas não poderão exceder à margem consignável de 
35% (trinta e cinco por cento) da margem total, calculada na forma determinada por ato 
administrativo, para atender interesses dos servidores públicos ativos da administração 
direta do município de São Gonçalo.   
 
 

1.3 O presente chamamento abrange os serviços consignados ou não dispostos no 
artigo 3º do Decreto Municipal nº 046/2013 alterado pelo Decreto Municipal nº 
056/2019, dentre os quais: 

 
a) contribuição para plano de saúde e/ou odontológico prestado por operadora 

ou entidade aberta ou fechada, ou mediante a intermediação de associações e 
sindicatos; 

b) mensalidade relativa a seguro de vida e/ou acidentes pessoais, individuais ou 
em grupo, prestado por sociedade seguradora, ou entidade representativa de 
servidores; 
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c) contribuição ou mensalidade para plano de previdência complementar; 

d) reembolso de despesas efetuadas com a aquisição de gêneros alimentícios 
adquiridos em sociedade cooperativas de gêneros alimentícios; 

e) mensalidade em favor de instituição de ensino superior. (art. 2º, II, alínea i, 
Decreto 056/2019); 

f) mensalidade em favor de instituição de ensino fundamental e médio/técnico 
para os contratos de parceria;  

g) prestação decorrente da aquisição de microcomputadores, impressoras e 
outros equipamentos de informática adquiridos por meio de linha de crédito especial 
concedido por sociedades cooperativas de crédito, entidades bancárias, ou caixas 
econômicas; 

h) contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual o 
servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8°, IV, da Constituição Federal; 

i) Plano de Previdência Complementar. 

2 CONSIDERA-SE, PARA FINS DESTE EDITAL:  
 
(Acrescidos os incisos pelo art. 1° do Decreto n.°056/2019 ao art. 2° do Decreto n.° 
046/2013): 
 
2.1 Consignatária: destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsórias 

e facultativas. Poderão ser consignatárias, sendo vedada em qualquer caso, o 
caráter de exclusividade: empresas, instituições, associações ou afins que atendam 
as atividades descritas no item 1.5 deste edital com sede, agência ou sucursal no 
Estado do Rio de Janeiro (art.5°, do Decreto 046/2013). 

 
2.2 Consignante: órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, que 

autoriza os descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na 
folha de pagamento do servidor, em favor da consignatária; 

 
2.3 Credenciante: órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, que 

realiza o credenciamento de Empresas Parceiras. 
 

2.4 Consignado: servidor público ativo da administração direta. 
 
2.4 Margens totais: representa o valor total que pode ser averbado na folha do mês de 

pagamento do consignado, em se tratando de consignações facultativas; 

2.5 Consignações facultativas: todos os descontos contratados mediante solicitação 
expressa e formal do consignado perante a consignante, em favor de entidade 
consignatária. 
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2.6 Agente público municipal ativo: agente público municipal em atividade, seja servidor 

público ocupante de cargo de provimento efetivo ou comissionado, agente político, 
detentor de função pública, empregado público, ou contratado temporariamente; 

 
2.7  Órgãos gestores: Órgãos de Pessoal da Administração Pública Municipal Direta. 

 
2.8  Empresa parceira: pessoa jurídica que comercializa bens e/ou serviços interessada 

em conceder descontos e/ou condições especiais, sem consignação em folha de 
pagamento. 

 
3 DO CREDENCIAMENTO: 

 

As empresas interessadas em participar do objeto do presente Edital deverão 
protocolar Carta Credencial, conforme modelo (anexo I) deste Edital, firmada pelo 
representante legal da empresa, nos termos do Ato Constitutivo, Estatuto, ou Contrato 
Social, com os documentos elencados no item 3.1. 

As empresas habilitadas deverão pagar R$ 1,00 (um real) a cada linha processada por 
contrato celebrado, cujos valores deverão ser convertidos em material de informática, 
de manutenção e expediente, retido ou depositado em conta específica desta PMSG, 
em razão dos custos para operacionalização do acordo. 
 
As instituições de caráter sindical e associativas, na forma do artigo 8º, inciso IV da 
Constituição Federal de 1988, serão isentas da contribuição referida acima. 
 
3.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL: 

Para fins de credenciamento, conforme estabelece o art.6° do Decreto n.° 046/2013, as 
entidades interessadas deverão preencher as seguintes condições: 

I - Possuir escrituração e registro contábeis exigidos pela legislação específica e 
comprometer-se a franquear à Administração Pública o seu exame; 

II - Apresentar os seguintes documentos, em original para serem atestados por servidor 
público ou cópia autenticada em cartório: (anexo II) 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 
 
b) Ata da última eleição e do termo de investidura dos diretores; 
 
c) Procuração estabelecendo poderes aos seus representantes legais; 
 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
e) Alvará de funcionamento com endereço completo pela entidade; 
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f) Certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro Civil; 
 
g) Certidões negativas do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, da 
Receita Federal e de débitos fiscais federais, estaduais e municipais; 
 
h) Certidão negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
 
i) Certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de 
protesto em nome da entidade; 
 
j) Cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual 
serão feitos os repasses. 
 
k) Cópia do CPF dos diretores e representantes legais;  
 
l) Certidão que comprove a autorização para funcionamento concedida pelo Banco 
Central do Brasil há pelo menos 05 (cinco) anos (instituições financeiras); 
 
m) Certidão de regularidade e autorização da Instituição de Ensino junto ao MEC; 
 
n) Certidão de regularidade da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 
(seguradoras); 
 
o) Certidão de Situação Cadastral de Operadora junto a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar– ANS (planos de saúde e/ou odontológico). 

 
 
4 DA CONFIRMAÇÃO DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 A Carta Credencial deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura e 
endereçada à Secretaria de Administração, conforme disposto no art. 8º, §1º do 
Decreto 046/2013. 

4.2 Após o recebimento da Carta Credencial, juntamente com a documentação exigida 
no item três, uma Comissão analisará toda a documentação entregue, e caso a mesma 
esteja completa e válida, a Secretária Municipal de Administração validará o 
credenciamento (art. 8°, do Decreto n.°046/2013).  

4.3 Após a validação do credenciamento a Consignatária estará apta a formalizar 
Contrato (art. 8°, § 2°, do Decreto n.° 046/2013), ficando assim autorizada a oferecer 
serviços consignados aos servidores referidos no item 1 (um), deste Edital. 

4.4 Após a validação do credenciamento a Empresa Parceira estará apta a formalizar o 
Contrato, ficando assim autorizada a oferecer as vantagens aos servidores sem o 
desconto em folha de pagamento. 

5 DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO: 
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5.1. A validade do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até 
perfazer o total de 48 meses (§ 7º do art. 8° do Decreto n.°046/2013).; 

5.2.Vencida a validade do credenciamento de uma Consignatária ou Empresa Parceira, 
caso não realizem a renovação do credenciamento, serão suspensas as autorizações 
para novas contratações pelos servidores, permanecendo apenas os serviços de 
repasse, em caso de consignações já efetivadas até o prazo de sua quitação, até que 
se efetue novo credenciamento. 

5.3  O período do credenciamento se dará entre o dia da publicação deste edital e o 
31º (trigésimo primeiro) dia do mês de dezembro de 2020, em horário comercial, das 
9h00 às 16h30;  

5.4  As Consignatárias e/ou Empresa Parceira que já atuam na PMSG, ou que já 
protocolaram pedido de credenciamento, terão que se adequar aos termos deste edital 
até o prazo estabelecido no item 5.3 deste Edital, caso contrário terão suspensas suas 
autorizações para novas consignações e/ou parcerias, ou poderão ter os pedidos de 
credenciamento indeferidos, permanecendo apenas os serviços de repasse das 
consignações já efetivadas até o prazo de sua quitação no caso de consignatária. 

6 DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO: 

6.1  Após análise da documentação será divulgado no Diário Oficial do Município o 
resultado dos requerimentos, contendo a relação das proponentes habilitadas e dos 
indeferidos, iniciando-se, a partir da data da publicação, o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para interposição de recursos, independentemente de nova comunicação aos 
interessados; 

6.2     O recurso deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura e endereçado 
à Secretaria Municipal de Administração; 

6.3 Transcorrido o prazo a que se refere o item anterior com apresentação de 
recursos, o mesmo será analisado pela Comissão e submetido à Secretaria Municipal 
de Administração para decisão; 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Disponibilização do Edital: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo através do sítio de internet: 
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/elicitacaoc, modalidade: Chamamento Público, bem 
como na Secretária Municipal de Administração – Subsecretaria de Recurso Humanos, 
localizada a Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, São Gonçalo – Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo até o dia 31 de dezembro de 2020, no horário de 09h00 às 16h30.  

Local e procedimento para entrega da documentação de Habilitação: Protocolo 
Geral, localizado na rua Dr. Feliciano Sodré, n° 100 – Centro – São Gonçalo – CEP: 



 
  

 
 

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

Secretaria Municipal de Administração 
Subsecretaria de Recursos Humanos 

 

 
 Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100, 2º andar Centro – São Gonçalo – RJ – CEP: 24440-440 – Tel. (021) 2199 – 6300 

 
 

24440.440 – RJ, no horário das 09h00 às 16h30 horas; mediante abertura de processo 
administrativo;  

7.1  O Município de São Gonçalo ofertará as consignatárias e/ou Empresas 
Parceiras credenciadas através deste chamamento público, espaço para a fixação de 
stands e divulgação de suas propostas aos servidores municipais.  

7.2  Os custos para a fixação dos stands serão de responsabilidade exclusiva das 
empresas credenciadas por este edital, ficando isento o município de qualquer ônus ou 
responsabilidade desta divulgação.  

7.3 A Secretaria Municipal de Administração por meio de ato próprio definirá os 
limites e locais disponíveis para stands, a serem fixados nas dependências do Prédio 
Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, bem como suas regras de utilização 
com no mínimo de 30 dias de antecedência do evento.  

7.4  Serão de responsabilidade das consignatárias e/ou Empresas Parceiras todas 
as despesas e os tributos que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir 
sobre este contrato.  

7.5  O presente chamamento público e os credenciamentos de dele se originarem 
serão executados sem qualquer ônus para o Município de São Gonçalo.  

8 ANEXOS 

Anexo I – Carta de Credenciamento; 
Anexo II – Relação de documentos; 
Anexo III – Minuta do Termo de Contrato para consignação; 
Anexo IV – Minuta de Termo de Contrato para Empresas Parceiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/SUBRH/2020 
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 

À Prefeitura Municipal de São Gonçalo – PMSG 
Secretaria Municipal de Administração 
Rua Feliciano Sodré, n°. 100, Centro – São Gonçalo – RJ. 
CEP 24.440-440 
 
At.te Comissão de Análise 
Ref.: Edital de Chamamento Público n°  
 
Prezados Senhores,  
 

A Empresa (razão social da Consignatária ou Empresa Parceira), com 
endereço na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob n° _______________, 
pelo seu representante legal infra assinado, vem credenciar o (a) Sr(a). 
___________________, portador da Carteira de Identidade n° ________________ e 
do CPF n° _______________ para, na qualidade de representante legal da 
empresa, efetuar a entrega de proposta objeto do presente certame, instaurado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, na modalidade de EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° ___________ cujo objeto trata do 
CREDENCIAMENTO de (consignatárias ou empresas parceiras), para oferecer 
(serviços consignados em folha de pagamento, e/ou oferecimento de vantagens 
para programa de descontos e/ou condições especiais para servidores na 
aquisição de produtos e/ou serviços), para atender interesses dos servidores 
públicos ativos da administração direta do município de São Gonçalo; 
outorgando-lhe poderes para em nome da Empresa 
______________________________ requerer, concordar, entregar documentos, 
assinar Termo de Contrato, interpor e desistir de Recursos, enfim, praticar todos 
os demais atos inerentes ao presente Edital. 

 
Local, data e assinatura. 

(nome da empresa e do representante legal, com a devida identificação) 
Assinatura 

 
 
Observação: Caso o ato constitutivo da Empresa Consignatária, o Contrato Social ou o 
Estatuto determinem que a representação da sociedade seja em conjunto com os 
sócios, a falta de assinatura de qualquer um dos sócios neste documento invalida o 
Credenciamento neste certame. 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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Relação de Documentos 
Dados Gerais da Entidade 

Razão Social:  

Endereço Sede:  
CNPJ: 
Cidade:                                                                       CEP: 
Telefone 01:                                                               Telefone 02: 
Fax: 
Sítio da Internet: 
Email: 
DOCUMENTAÇÃO: 
(     ) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 
(     ) ata da última eleição e do termo de investidura dos diretores; 
(     ) procuração estabelecendo poderes aos seus representantes legais; 
(     ) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
(     ) alvará de funcionamento com endereço completo pela entidade; 
(     ) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro Civil; 
(    ) certidões negativas do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, da 
Receita Federal e de débitos fiscais federais, estaduais e municipais; 
(     ) certidão negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
(   )certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de protesto 
em nome da entidade; 
(    ) cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual serão 
feitos os repasses. 
(    ) Certidão que comprove a autorização para funcionamento concedida pelo Banco 
Central do Brasil há pelo menos 05 (cinco) anos; 
(  ) Cópia do CPF dos diretores e representantes legais;  
(     )Certidão de regularidade e autorização da Instituição de Ensino junto ao MEC 

(   )Certidão de regularidade da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 
(seguradoras) 

(     )Certidão de Situação Cadastral de Operadora junto a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS (planos de saúde e/ou odontológico) 
 
(   ) Proposta de planos, e respectivos encargos contratuais diferenciados, em proveito 
do servidor. 

 
 
 

ANEXO III 
 
CONTRATO N..º 

TERMO DE CONTRATO DE HABILITAÇÃO PARA 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA 
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ATENDER INTERESSES DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO. 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, com sede na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.636.579/0001-00, com sede na Cidade de São Gonçalo, 
na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, CEP 24.440-440, doravante denominada 
CONSIGNANTE neste ato, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito JOSÉ 
LUIZ NANCI, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 811351998, 
DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 481.591.907-00 e pela Secretária Municipal 
de Administração, Senhora ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO, brasileira, 
solteira, portadora da Carteira de Identidade n° 11.516.322-2, expedida pelo IFP/FJ e 
inscrita no CPF/MF sob o n° 098.565.837-13; e de outro lado, o ______________, 
instituição ...., com sede....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........., neste ato, 
devidamente representado por seu procurador Senhor .........................., brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade nº ............, CPF/MF sob o nº ..................., na forma 
mencionada no final deste instrumento doravante denominado CONSIGNATÁRIA 
resolvem celebrar o presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO a disponibilização de serviços e/ou produtos, 
mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais 
ativos da CONSIGNANTE, cujas parcelas não poderão exceder a margem total 
consignável de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do servidor. 
 
PARAGRAFO ÚNICO – A CONSIGNATÁRIA não será, em qualquer caso, detentora 
de exclusividade na prestação dos serviços de que trata o presente Instrumento. (art. 
5º Decreto Municipal nº 046/2013 alterado pelo Decreto Municipal nº 056/2019). 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO 
 
As empresas habilitadas como CONSIGNATÁRIA, deverão pagar ao Município o valor 
de R$ 1,00 (um real) a cada linha processada por contrato celebrado. (Art. 16, Decreto 
Municipal nº 046/2013, alterado pelo Art. 7º do Decreto Municipal nº 056/2019). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento referido do caput deverá ser convertido em 
material de informática, materiais de manutenção e expediente, retido, ou depositado 
em conta específica desta PMSG, em razão dos custos para operacionalização do 
acordo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As instituições de caráter sindical e associativas, na forma 
do art. 8º, inciso IV da Constituição Federal de 1988, serão isentas da contribuição 
prevista no caput desta cláusula. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS  
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Os serviços e produtos objeto do presente, contratados pelos CONSIGNADOS junto a 
CONSIGNATÁRIA, terão os seus valores mensais descontados pela CONSIGNANTE, 
com o repasse à CONSIGNATÁRIA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONSIGNATÁRIA se obriga a oferecer planos, e 
respectivos encargos contratuais diferenciados, em proveito do servidor, os quais 
deverão ser formalizados por escrito a Secretaria Municipal de Administração em até 
30 (trinta) dias do vencimento deste contrato  . (Art. 8º, §3º, do Decreto Municipal nº 
046/2013). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONSIGNATÁRIA não poderá ceder o objeto ou a 
administração do contrato a terceiros ou a empresas do Grupo Econômico ao qual 
eventualmente pertençam (Art. 8º, § 4º, do Decreto Municipal nº 046/2013). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONSIGNATÁRIA poderá subcontratar serviços 
acessórios, operacionais ou auxiliares ao objeto do contrato firmado com 
administração, por intermédio de termo aditivo, mediante expressa anuência do 
Secretário de Administração, desde que preceda de parecer favorável da Procuradoria 
Geral do Município (Art. 8º, §5º, do Decreto Municipal nº 046/2013). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Após a formalização do contrato com o servidor, as 
parcelas poderão ser reajustadas mediante anuência do servidor e da Secretaria 
Municipal de Administração. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O valor de R$ 1,00 (um real) a cada linha processada por 
contrato celebrado, previsto para operacionalização do ajuste serão imediatamente 
deduzidas dos valores a serem repassado a CONSIGNATÁRIA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA 
 
A CONSIGNATÁRIA neste ato se obriga a manter os requisitos exigidos para o 
cadastramento e cumprir as normas estabelecidas no Decreto Municipal nº 046/2013 e 
suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONSIGNATÁRIA deve prestar as informações 
solicitadas pelo responsável pela operacionalização das consignações, pela unidade 
pagadora do órgão ou entidade de vinculação do consignado; (Acrescido pelo Decreto 
Municipal nº 056/2019, Art. 2-A ao Decreto Municipal nº 046/2013).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONSIGNATÁRIA deve manter atualizados os dados 
cadastrais das entidades e seus representantes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONSIGNATÁRIA deve divulgar as taxas máximas de 
juros e demais encargos praticados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONSIGNATÁRIA deve disponibilizar ao consignado 
meios para quitação antecipada do débito, sendo vedado:  
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I - aplicar taxa de juros, superior ao descrito no contrato firmado com o consignado; 
 
II – realizar consignação em folha de pagamento sem autorização prévia e formal do 
consignado ou em desacordo com os valores e prazos contratados;  
 
III – efetuar consignação em folha de pagamento não autorizada pelo contrato 
celebrado ou sem correspondente crédito do valor contratado pelo consignado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOLHIMENTO 
 
É de responsabilidade da CONSIGNANTE a informação sobre a margem consignável 
atualizada no contracheque mensal do servidor, atentando para que as averbações em 
folha de pagamento não ultrapassem os limites legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efetivação da consignação em folha de pagamento, 
modalidade facultativa, será necessária autorização subscrita pelo próprio 
consignatário, por meio eletrônico (Acrescido pelo Decreto Municipal 056/2019, Art. 9°- 
A ao Decreto Municipal nº 046/2013). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se autorização por meio eletrônico aquela 
obtida a partir de comandos seguros, gerados pela aposição de senha, ou assinatura 
digital, pessoal e intransferível do consignado, ou em sistemas eletrônicos 
reconhecidos e validados pelo Banco Central do Brasil, ou pelo Conselho Monetário 
Nacional.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – É de responsabilidade da CONSIGNATÁRIA, na forma do 
art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, dar ciência prévia ao consignado, no 
mínimo, das seguintes informações:  
 
I - valor total do produto e/ou serviço com e sem juros; 
 
II - taxa efetiva mensal e anual de juros;  
 
III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente 
incidam sobre o contratado;  
 
IV - valor, número e periodicidade das prestações; 
  
V - data inicial e final dos descontos; 
 
VI – valor total do serviço adquirido. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Quando solicitado pelos órgãos gestores, ou seja, pelos 
respectivos Órgãos de Pessoal da Administração Pública Municipal Direta, a 
CONSIGNATÁRIA terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar a autorização 
firmada pelo consignado. 
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PARÁGRAFO QUINTO – As consignações reguladas por este contrato, não subsistem 
por sucessões, com relação aos respectivos pensionistas e dependentes. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO INSTRUMENTO DE ADESÃO 
 
O servidor que desejar obter empréstimo e financiamento deverá se apresentar a 
CONSIGNATÁRIA, munido dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no qual 
estará impressa a margem consignável. Desta forma, será constatado o valor para 
proceder à consignação em folha de pagamento ou a cobrança das parcelas devidas 
por ele a CONSIGNATÁRIA, nas condições estipuladas no Decreto Municipal 
n°.046/2013, de 11 de março de 2013 e suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A margem consignável aludida no caput não poderá 
ultrapassar o comprometimento máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos 
vencimentos do servidor, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para operações de 
empréstimos e 10% (dez por cento) exclusivamente para as operações de cartão de 
crédito, salvo não seja o CONSIGNADO optante pela modalidade crédito, hipótese em 
que fará jus à margem total da consignação.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONSIGNATÁRIA deverá enviar ao CONSIGNANTE, 
até o 4° (quarto) dia útil de cada mês, uma planilha/relatório constando todos os 
contratos firmados até o dia 30 (trinta) de cada mês. A partir daí, os próximos serviços 
deverão ser concedidos de forma a propiciar que o vencimento da 1ª (primeira) parcela 
venha a ocorrer na data aprazada do mês subsequente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 
 
A CONSIGNANTE obriga-se a recolher a CONSIGNATÁRIA, mensalmente, todo dia 
14 (quatorze), o valor total das prestações do referido mês, devidas por seus servidores 
na mesma data para a CONSIGNATÁRIA, mediante crédito na Conta Corrente do 
BANCO N xxx, Agência n° xxx, Conta n° xxx. 
 
PARÁGRAGO ÚNICO – Não serão efetuados descontos de valor inferior a 1% (um por 
cento) do menor vencimento pago pelos cofres públicos municipais, excetuados os 
descontos em favor de entidade de caráter sindical ou associação de servidores e as 
consignações compulsórias (Acrescido pelo Art. 6º do Decreto Municipal 056/2019 que 
incluiu o Art. 11-A ao Decreto Municipal 046/2013). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – RJ 
 
A CONSIGNANTE se responsabilizará em comunicar a CONSIGNATÁRIA o 
desligamento do servidor por qualquer motivo (vacância, exoneração, dispensa, 
afastamento, etc.) somente na primeira inclusão. A partir desta, fica a 
CONSIGNATÁRIA responsável por convocar o devedor para que seja feito um acordo 
entre as partes. 
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PARAGRAFO ÚNICO - A CONSIGNANTE não será, em qualquer hipótese, avalista, 
fiador, garantidor ou subscritor de proposta de concessão de empréstimo ou 
financiamento para qualquer servidor. 
 
CLÁUSULA NONA – DA REPRESENTAÇÃO 
 
A CONSIGNANTE constitui como seus bastantes procuradores as pessoas 
qualificadas, cujas assinaturas fazem parte deste CONTRATO, com poderes especiais 
e expressos para, em seu nome, responsabilizar-se pela fidedignidade das informações 
prestadas no processamento dos serviços e produtos e demais expedientes relativos 
ao presente CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá a CONSIGNANTE, mediante simples comunicação por 
escrito a CONSIGNATÁRIA, substituir, cancelar e/ou constituir novos procuradores, 
ficando estabelecido que as alterações irão viger a partir do dia seguinte ao da entrada 
da comunicação pela CONSIGNANTE, a CONSIGNATÁRIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
 
O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, entrando em vigor 
na data da sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 48 (quarenta e oito) meses.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação do Contrato deverá ser realizada mediante 
assinatura de termo aditivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao término de 
sua vigência, revogando-se as disposições que estiverem em desacordo com as 
normas prescritas no mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na prorrogação do contrato por termo aditivo a 
CONSIGNATÁRIA deverá reapresentar todos os documentos referentes ao art. 6º, 
inciso II do Decreto Municipal 046/2013.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Expirado o prazo previsto no §1º deste artigo a 
CONSIGNATÁRIA deverá participar de novo credenciamento (acrescido pelo §9º - Art. 
3º - Decreto Municipal 056/2019 ao Decreto Municipal 046/2013). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivos para rescisão do presente CONTRATO o não cumprimento de 
qualquer de suas clausulas e condições, bem como a infringência das normas da Lei 
Federal n°8.666/93 e art. 14 o Decreto nº 046/2013, sem prejuízo das sanções 
cominada neste instrumento e no Decreto n° 046/2013. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Na rescisão do CONTRATO serão assegurados o 
contraditório e a ampla defesa observando-se o disposto na Lei n°8.666/93, em 
especial ao ser artigo 79, importando em sustação imediata do processamento dos 
empréstimos ainda não averbados, continuando, porém em vigor as obrigações 
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assumidas pelas PARTES até a efetiva liquidação dos empréstimos, financiamentos, 
serviços e produtos já contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
A CONSIGNATÁRIA, na forma do Decreto 046/2013 e suas posteriores alterações, 
está sujeito às seguintes penalidades: 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO: quando comprovado o dolo ou a culpa da consignatária, 
podem ser adotadas as seguintes medidas punitivas, conforme o disposto no §4° do 
art.14 do Decreto acima mencionado, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
 
I - advertência; 
 
II - multa;  
 
III - suspensão de novas averbações por até 12 (doze) meses;  
 
IV - conversão da medida suspensiva tratada no § 2º, deste artigo, em cancelamento 
do registro, com o desativamento da rubrica destinada à consignatária envolvida. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO – A CONSIGNATÁRIA será sujeita a desativação 
temporária quando descumpridas quaisquer das obrigações previstas no Art. 2-A do 
Decreto Municipal nº 056/2019, e ao descadastramento quando, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, não ocorrer à regularização da desativação temporária.  
 
PARAGRAFO TERCEIRO: As medidas punitivas serão aplicadas em ato 
administrativo motivado do Secretário Municipal de Administração, conforme disposto 
no §5° do art. 14 do Decreto 046/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
Eventuais ajustes entre as partes, após a celebração do presente CONTRATO, 
somente importarão em modificação, se expressamente formalizados. Todos os avisos, 
comunicações ou notificações inerentes a este CONTRATO deverão ser feitos por 
escrito e serão válidos mediante o envio de carta registrada ou por notificação em 
cartório (opção das partes), diretamente aos endereços constantes deste instrumento, 
ou aos que forem comunicados posteriormente à sua assinatura. 
 
A CONSIGNATÁRIA afirma ter conhecimento da Legislação Municipal e demais atos 
normativos que versem sobre o objeto do presente CONTRATO, notadamente o 
Decreto Municipal n.° 046/2013, de 11 de março de 2013, alterado pelo Decreto 
242/2015 e Decreto 056/2019. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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As partes elegem o foro da Comarca de São Gonçalo como único competente para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para um só 
efeito. 
 

São Gonçalo; .... de ........... de 2020. 
 
 
CONSIGNANTE     _____________________________________________ 

Município de São Gonçalo 
José Luiz Nanci 

Prefeito 
 
CONSIGNANTE     _____________________________________________ 

Município de São Gonçalo 
Anna Luiza Perni da Cruz Cardoso 

Secretária de Administração 
 
CONSIGNATÁRIO   __________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 
 

ANEXO IV 
 

CONTRATO N..º 
 

TERMO DE CONTRATO DE HABILITAÇÃO PARA 
OFERECIMENTO DE VANTAGENS PARA 
PROGRAMA DE DESCONTOS E/OU CONDIÇOES 
ESPECIAS PARA SERVIDORES NA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, PARA ATENDER 
INTERESSES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO. 
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O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, com sede na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.636.579/0001-00, com sede na Cidade de São Gonçalo, 
na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro, CEP 24.440-440, doravante denominada 
CREDENCIANTE neste ato, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito JOSÉ 
LUIZ NANCI, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 811351998, 
DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 481.591.907-00 e pela Secretária Municipal 
de Administração, Senhora ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO, brasileira, 
solteira, portadora da Carteira de Identidade n° 11.516.322-2, expedida pelo IFP/RJ e 
inscrita no CPF/MF sob o n° 098.565.837-13; e de outro lado, o ______________, 
instituição ...., com sede....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........., neste ato, 
devidamente representado por seu procurador Senhor .........................., brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade nº ............, CPF/MF sob o nº ..................., na forma 
mencionada no final deste instrumento doravante denominada EMPRESA PARCEIRA 
resolvem celebrar o presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.4 Constitui objeto do presente CONTRATO o credenciamento da EMPRESA 
PARCEIRA para a concessão de vantagens em programa de descontos e/ou 
condições especiais para servidores na aquisição de produtos e/ou serviços, para 
atender interesses dos servidores públicos ativos da administração direta do município 
de São Gonçalo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A EMPRESA PARCEIRA não será, em qualquer caso, 
detentora de exclusividade na prestação dos serviços de que trata o presente 
Instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não haverá repasse, pela CREDENCIANTE, de 
informações pessoais de SERVIDORES. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na presente modalidade de parceria não poderá haver 
cobrança de taxa de adesão nem tampouco desconto em contracheque, para adesão 
do SERVIDOR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZAÇÃO  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A EMPRESA PARCEIRA deverá ofertar instrumentos que 
permitam ao SERVIDOR ter amplo conhecimento dos serviços e/ou produtos que 
incidirão descontos ou vantagens.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As categorias dos produtos e/ou serviços de desconto 
compete à EMPRESA PARCEIRA.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A EMPRESA PARCEIRA deverá operacionalizar a 
contratação dos produtos e/ou serviços diretamente com o SERVIDOR.  
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PARÁGRAFO QUARTO - A CREDENCIANTE não se responsabilizará em caso de 
inadimplência ou não pagamento dos serviços e/ou produtos adquiridos pelos 
SERVIDORES. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
O CREDENCIANTE obriga-se a: 
I) Fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, 

inclusive às penalidades contratuais previstas; 
II) Comunicar à CREDENCIADA qualquer alteração nas instruções referentes aos 

dispositivos de consignação para servidores; 
III) Observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem. 
IV) Adotar as medidas necessárias à disponibilização de local, mediante a requisição 

expressa e em data pré-definida para a divulgação do presente contrato junto a 
seus servidores; 

V) Disponibilizar local para afixação de Banner elaborado e custeado pela 
CREDENCIANTE, previamente aprovado pela Secretaria Municipal de 
Administração; 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
O presente Termo de Credenciamento não contempla repasse de recursos financeiros 
entre os PARTÍCIPES, devendo cada um deles arcar com as despesas necessárias ao 
cumprimento de suas atribuições fazendo uso de recursos próprios.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PARCEIRA  
 
A EMPRESA PARCEIRA neste ato se obriga a manter os requisitos exigidos para o 
cadastramento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: São de responsabilidades da EMPRESA PARCEIRA: 
 
I) Promover a divulgação dos descontos e vantagens oferecidas;  
II) Executar os serviços conforme especificações do Edital e de sua proposta, com 
a alocação dos empregados, cooperados ou credenciados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais;  
III) Utilizar empregados, cooperados ou credenciados habilitados e com 
conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 
normas e determinações em vigor. 
IV) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade a CREDENCIANTE. 
V) Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis 
para a realização do objeto deste credenciamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
VI) Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão de obra, 
transportes, equipamentos, máquinas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e 
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contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do 
Termo de Credenciamento.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO INSTRUMENTO DE ADESÃO 
 
O SERVIDOR que desejar aderir aos serviços e/ou produtos deverá se apresentar a 
EMPRESA PARCEIRA, munido de documento de identificação oficial e seu último 
contracheque. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – RJ 
 
A CREDENCIANTE se responsabilizará em comunicar a EMPRESA PARCEIRA o 
desligamento do SERVIDOR por qualquer motivo (vacância, exoneração, dispensa, 
afastamento, etc.). 
 
PARAGRAFO ÚNICO - A CREDENCIANTE não será, em qualquer hipótese, avalista, 
fiador, garantidor ou subscritor de propostas para qualquer SERVIDOR. 
 
CLÁUSULA OITAVA– DA REPRESENTAÇÃO 
 
A CREDENCIANTE constitui como seus bastantes procuradores as pessoas 
qualificadas, cujas assinaturas fazem parte deste CONTRATO, com poderes especiais 
e expressos para, em seu nome, responsabilizar-se pela fidedignidade das informações 
prestadas e demais expedientes relativos ao presente CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá a CREDENCIANTE, mediante simples comunicação 
por escrito a EMPRESA PARCEIRA, substituir, cancelar e/ou constituir novos 
procuradores, ficando estabelecido que as alterações irão viger a partir do dia seguinte 
ao da entrada da comunicação entre as partes. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA  
 
O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, entrando em vigor 
na data da sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 48 (quarenta e oito) meses.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação do Contrato deverá ser realizada mediante 
assinatura de termo aditivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao término de 
sua vigência, revogando-se as disposições que estiverem em desacordo com as 
normas prescritas no mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na prorrogação do contrato por termo aditivo a EMPRESA 
PARCEIRA deverá reapresentar todos os documentos exigidos para habilitação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Expirado o prazo previsto no caput desta clausula a 
EMPRESA PARCEIRA deverá participar de novo credenciamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivos para rescisão do presente CONTRATO o não cumprimento de 
qualquer de suas clausulas e condições, bem como a infringência das normas da Lei 
Federal n°8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: 
 
A EMPRESA PARCEIRA está sujeita às seguintes penalidades: 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO: quando comprovado o descumprimento de cláusula 
contratual ou da proposta apresentada no credenciamento, com dolo ou a culpa da 
EMPRESA PARCEIRA, podem ser adotadas as seguintes medidas punitivas: 
 
I - advertência; 
II - multa;  
III - suspensão da parceria 
IV - conversão da medida suspensiva, em cancelamento do registro de parceira. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: As medidas punitivas serão aplicadas em ato administrativo 
motivado pela Secretária Municipal de Administração, assegurado o contraditório e 
ampla defesa. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 
 
Eventuais ajustes entre as partes, após a celebração do presente CONTRATO, 
somente importarão em modificação, se expressamente formalizados. Todos os avisos, 
comunicações ou notificações inerentes a este CONTRATO deverão ser feitos por 
escrito e serão válidos mediante o envio de carta registrada ou por notificação em 
cartório (opção das partes), diretamente aos endereços constantes deste instrumento, 
ou aos que forem comunicados posteriormente à sua assinatura. 
 
A EMPRESA PARCEIRA afirma ter conhecimento da Legislação Municipal e demais 
atos normativos que versem sobre o objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 
 
As partes elegem o foro da Comarca de São Gonçalo como único competente para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para um só 
efeito. 
 

São Gonçalo; ...... de ........................ de 2020 . 
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CREDENCIANTE    _____________________________________________ 

                          Município de São Gonçalo 
                         José Luiz Nanci 

                       Prefeito 
 
CREDENCIANTE   _____________________________________________ 

                          Município de São Gonçalo 
                         Anna Luiza Perni da Cruz Cardoso 

                        Secretária de Administração 
 
EMPRESA PARCEIRA __________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 
*Republicado por incorreção da PMSG. 
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Continuação do D.O.E. em 09/10/2020
Designa:
a contar de 02 de novembro de 2020, ANDERSON VIEIRA
NUNES  -  Mat.:  20756,  para  responder  pela  função
gratificada  de  Superintendente  -  Símbolo  FG-09,  em
virtude  das  férias  do(a)  servidor(a)  Roberto  Ramon de
Cayres Mota - Mat.: 23381, na(o) Secretaria Municipal de
Administração,  fazendo  jus  somente  a  remuneração  da
referida função.
Port. nº 1906/2020
Exonera:
a contar de 08 de outubro de 2020, os servidores abaixo
relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
MAT. NOME FUNÇÃO SIMB.
13783 LUIZ CARLOS MANN DIRETOR DE DIVISÃO FG-05
23389 RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR DE DEPARTAMENTO FG-07
Port. nº 1907/2020
Nomeia:
a contar de 08 de outubro de 2020, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Fazenda.
MAT. NOME FUNÇÃO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT.

13783 LUIZ CARLOS MANN DIRETOR DE
DEPARTAMENTO FG-07 RAFAEL DE OLIVEIRA

MIRANDA 23389

23387
RODRIGO ANTONIO
SANTANA DE
OLIVEIRA

DIRETOR DE
DIVISÃO FG-05 LUIZ CARLOS MANN 13783

Port. nº 1908/2020
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  LUCIANA  DE  ATAIDE  RANGEL  -  CPF:
069.***.***-31, na Portaria nº 1817/2020, para exercer o
cargo em comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o)
Secretaria Municipal de Governo.
Port. nº 1909/2020
Nomeia:
a  contar  de  08  de  outubro  de  2020,  LORENA RANGEL
LUGÃO -  CPF:  186.***.***-14,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria
Municipal de Governo, em substituição a Jose Ricardo da
Silva Santos - Mat.: 119508.
Port. nº 1910/2020
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  JOSELINO  JOSE  DOS  SANTOS  -  CPF:
098.***.***-72, na Portaria nº 1650/2020, para exercer o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 1911/2020
Nomeia:
a contar de 08 de outubro de 2020, CHAENNY LORRUAMA
ALVES DE SOUZA -  CPF:  134.***.***-71,  para  exercer  o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano,  em
substituição a Sebastiao de Sousa - Mat.: 122506.
Port. nº 1912/2020
Nomeia:
a contar de 08 de outubro de 2020, THIAGO NOGUEIRA
DUARTE -  CPF: 025.***.***-69,  para exercer o cargo em
comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins,
em substituição a Walter Luiz Santos de Almeida - Mat.:
123329.
Port. nº 1913/2020
Exonera:
a contar de 08 de outubro de 2020, THAIS DOS SANTOS
RAMOS  -  Mat.:  124282,  do  cargo  em  comissão  de
Superintendente  -  Símbolo  DAS-09,  da(o)  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 1914/2020
Nomeia:
a contar de 08 de outubro de 2020, SHEILA DA SILVA DOS
SANTOS -  CPF: 079.***.***-00,  para exercer o cargo em
comissão  de  Superintendente  -  Símbolo  DAS-09,  na(o)
Gabinete do Prefeito, em substituição a Thais dos Santos
Ramos - Mat.: 124282.
Port. nº 1915/2020
Torna sem efeito:
a nomeação de FLAVIA MARQUES DA SILVA ABREU - CPF:
086.***.***-42, na Portaria nº 1509/2020, para exercer o
cargo  em  comissão  de  Subdiretor  de  Departamento  -
Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1916/2020
Nomeia:
a contar de 08 de outubro de 2020, ADRIANA DA SILVA
LEMOS -  CPF:  043.***.***-69,  para  exercer  o  cargo  em

comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-
06,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Educação,  em
substituição  a  Danielle  dos  Santos  Santana  Leopoldo  -
Mat.: 119401.
Port. nº 1917/2020
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  SERGIO  OLIVEIRA  DOS  SANTOS  -  CPF:
124.***.***-13, na Portaria nº 1524/2020, para exercer o
cargo em comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-
02, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1918/2020
Nomeia:
a contar de 08 de outubro de 2020, ADRIANA RODRIGUES
DIAS  -  CPF:  070.***.***-02,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Subchefe de Setor - Símbolo DAS-02, na(o)
Secretaria  Municipal  de  Educação,  em  substituição  a
Fausta Fernandes Castanheira Coelho - Mat.: 123415.
Port. nº 1919/2020


