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    Atos do Prefeito 

 

PORTARIA N.º454/2016. 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a tomarem posse no 

dia 06/05/2016 às 10h na Sede da Prefeitura Municipal de Queimados situada à rua Hortência, n.º 254 , Centro - 
Queimados, o candidato aprovados no Concurso Público para provimento de cargos efetivos, conforme relação nominal. 

 
 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 1.ª REGIÃO - PCD 

Colocação Inscrição Candidato 

2 00032936 VALDISIA CATARINA RIBEIRO DE MELO 

   
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

    Despachos do Prefeito 

 
Processo nº. 13/0101/16. 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, às fls. 89/92, AUTORIZO, na forma da Lei, o Repasse 
Financeiro no valor de R$ 2.666.666,67 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos), em favor do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2016, em cumprimento ao 
que determina a Emenda Constitucional nº. 29/2000. 

Queimados, 05 de maio de 2016 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

    Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS 

 

Portaria nº. 022/16 
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, 

no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com art. 14, inciso XI, da Lei nº 1.132 de 07 de janeiro de 2013. 
 

Resolve: 
 
Conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade à servidora Terezinha de Andrade, tendo 
em vista o que consta no processo nº. 15/0096/14, com fundamento no inciso III, alínea “a”, §1ª do artigo 40 da CF/88 c/c arts. 6º e 
7º da EC nº. 41/2003, matricula nº. 2718/9, ocupante do cargo de Auxiliar administrativo, ADM-1, nível L, lotada na SEMUS - 
Secretaria Municipal de Saúde, a contar da data desta publicação, com os seguintes proventos: 
 
Vencimento atribuído ao cargo de auxiliar administrativo, ADM-1, nível L, arts. 6º e 11, §2º da Lei nº.  
299/98............................................................R$ 1.213,20 
Gratificação por tempo de serviço, 30%, art. 24, §4º da LOM..............R$ 363,96 
Total dos proventos de aposentadoria:........................................R$ 1.577,16 

Queimados, 04 de maio de 2016. 
MARCELO DA SILVA FERNANDES 

Diretor-Presidente – PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/4 
 

    Atos do Controlador Geral do Município 

 

Com base no parecer do Assessor de Controle Interno e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria nº 173/2011, 
publicada no Diário Oficial de Queimados – DOQ, do dia 19/04/2011, APROVO a prestação de contas apresentada pela Instituição 
Educacional de Nossa Senhora Aparecida - IENSA, através do processo nº 2464/2016/03, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. 

KATIA RAMOS DA SILVA 
Controlador Geral (respondendo)Mat. 4431/8 
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    Atos da Secretária Municipal de Saúde 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 06/2016 

PREGÃO Nº 01/2016 
PROCESSO Nº 13/0890/13 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, localizada na Rua Hortência nº. 254 – Centro – Queimados - RJ, neste ato 
representada pelo Pregoeiro Vantoil Alves de Lima, designado pela Portaria nº. 851/14, considerando o julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 01/16 para REGISTRO DE PREÇOS, publicado no Diário Oficial do Município de Queimados do dia 12/02/2016, 
e a respectiva homologação, conforme fls. 306 do Processo nº. 13/0890/13, RESOLVE registrar os preços da empresa ALBINO 
RAMIRO DUARTE MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS-ME, CNPJ Nº 12.142.190/0001-60, atendendo as condições previstas no 
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis 
nº.  8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 815/08, Decreto Municipal n º 736/06, alterado pelo Decreto Municipal nº. 
1208/11, assim como as demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
   A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisições de pneus automotivos, de primeira linha, fabricação 
nacional, com garantia dos fabricantes contra defeito de fabricação, para a utilização nas viaturas oficiais, não sendo de forma 
alguma resultado de processo de recondicionamento ou reforma, sob pena de não serem recebidos, e serviços de alinhamento, 
balanceamento, cambagem, caster, montagem e trocas de bicos, de modo proporcionar maior segurança na utilização dos 
veículos, conforme edital, as especificações e condições do termo de referência e a proposta de preços apresentada, os quais, 
independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – UTILIZAÇÃO DA ATA  
 
  A presente Ata poderá ser usada por órgãos participantes (SEMUS), desde que autorizados pela SEMUS/PMQ. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
  Constituem obrigações do órgão gerenciador: 
 
notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou 
retirada pessoalmente pelo fornecedor; 
 
permitir ao fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança; 
 
notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
 
efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta ata; 
 
promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os 
praticados no mercado. 
 
Parágrafo único – esta ata não obriga a Prefeitura Municipal de Queimados a firmar com o fornecedor cujos preços tenham sido 
registrados, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do objeto desta ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
 
  Constituem obrigações do fornecedor:  
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação; 
 
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto a aceitação ou não da entrega a outro órgão da administração 
pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente ajuste; 
 
c) entregar o objeto conforme especificação e preço registrados; 
 
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço informado pelo órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 
e) prestar garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo; 
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f) substituir em até 05 (cinco) dias úteis, após a notificação, o produto que apresentar defeitos de fabricação, durante o período de 
garantia, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de sanção; 
 
g) entregar, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação, documentação de habilitação e 
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
 
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 
 
i) entregar os materiais obedecendo rigorosamente às especificações, além das constantes deste termo de referência, ao disposto 
nos documentos: 
 
i.1) normas da ABNT; 
 
i.2) normas internacionais consagradas; 
 
i.3) recomendações dos fabricantes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
  Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio: 
 
a) tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta; 
 

b) consultar previamente ao órgão gerenciador, objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida; 

 

c) verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais 
desvantagens verificadas; 
 
d) encaminhar ao órgão gerenciador cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar 
de sua emissão, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
 
e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, informando ao 
órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
   
  O registro formalizado na ata a ser firmada entre a PMQ e as empresas que apresentarem as propostas classificadas em 
1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares no presente certame, terá validade pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses a partir da data da 
assinatura do instrumento e publicação.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
  O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Órgão Gerenciador, competindo-
lhe: 
 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do objeto registrado; 
 
b) monitorar os preços do objeto de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado, podendo rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação; 
 
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
 
d) observar, durante a vigência da presente Ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 
documentos vencidos; 
 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
 
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em fornecer o objeto a outro órgão da Administração Pública que externe a 
intenção de utilizar a presente Ata; 
 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem 
como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas. 
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Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por 
entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas 
por órgãos públicos. 
 
Parágrafo segundo – O Departamento de Compras auxiliará o órgão gerenciador na pesquisa de preços dos itens registrado, de 
forma a avaliar o preço a ser contratado, bem como elaborará a estimativa de consumo e o cronograma de contratação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PREÇOS REGISTRADOS 
 
  O preço registrado, a especificação do objeto, o quantitativo, a marca, a empresa fornecedora e o nome do representante 
legal são os constantes do Anexo I desta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à 
media apurada. 
 
Parágrafo terceiro – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor apresentar requerimento 
fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir a obrigação assumida, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor 
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 
e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 
Parágrafo quarto – Em qualquer hipótese, o preço decorrente da revisão não poderá ultrapassar o praticado no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro – equação econômico-financeira. 
 
Parágrafo quinto – Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pelo órgão 
gerenciador. 
 
Parágrafo sexto – A alteração de preço oriunda de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será 
publicada no Diário Oficial do Município de Queimados. 
CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
   
Parágrafo primeiro – Após pedido de utilização da Ata de Registro pelo órgão gestor, o prazo de fornecimento dos produtos será de 
3 (três) dias corridos  e começara a fluir a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da solicitação de fornecimento, 
a ser  emitida pelo Departamento de Material e Patrimônio. 
 
Parágrafo segundo – A Contratada deverá participar formalmente ao Gestor da Ata, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) 
a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos produtos. 
 
Parágrafo terceiro - Definitivamente, mediante termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do “recebimento provisório”, de acordo com 
o disposto no art. 73, incisos I e II, alíneas “b”, da Lei n° 8666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
 

 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelo perfeito desempenho dos materiais 
fornecidos, cabendo-lhe sanar as irregularidades detectadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 
informação da irregularidade através da SEMUS.  
   
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
  O preço registrado na presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelado de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I - Por iniciativa da Administração: 
 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste registro de preços, nas 
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da lei nº. 8.666/93; 
 
b) se o preço registrado estiver superior ao praticado no mercado; 
 
II - Por iniciativa do fornecedor: 
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a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos deste ata de registro de 
preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de 
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município de Queimados, considerando-se cancelado o preço registrado. 
 
Parágrafo terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado poderá não ser aceita pelo órgão 
gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 
 
Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao 
respectivo registro. 
 
Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PMQ poderá, a seu exclusivo critério, 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO 
 
  A licitante contratada deverá apresentar requerimento solicitando o pagamento acompanhado de nota fiscal eletrônica NF-
e, modelo 55, certidão negativa de débito – CND / INSS e certidão de regularidade com o FGTS – CRF. A documentação para a 
cobrança respectiva à Gerenciadora de Registro de Preço da PMQ, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de 
adimplemento da obrigação. 
 
Parágrafo primeiro – O pagamento somente será realizado após o adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e 
contratuais previstas, desde que não se verifique defeitos ou imperfeições do objeto, mediante crédito em conta corrente da 
detentora da ata, por ordem bancária em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal. 
 
Parágrafo segundo – O fornecedor não poderá apresentar nota fiscal eletrônica NF-e, modelo 55, com CNPJ diverso do qualificado 
no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo terceiro – A nota fiscal eletrônica NF-e, modelo 55, apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, na nota de 
empenho, na Ata de Registro de Preços ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida ao 
fornecedor e nesse caso o prazo previsto na parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento 
será iniciada a partir da respectiva regularização. 
 
Parágrafo quarto – Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. 
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária. 
 
a) ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PMQ, o valor devido será 
acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0, 033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a 
título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 
 
b) o pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado mediante autorização 
expressa da Secretária de Administração da PMQ, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da licitante contratada 
dirigido a PMQ. 
 
c) na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 
 
Parágrafo Quinto – Comprovação de quitação do contratado com encargos sociais, advindo de contratação, tributos estaduais e 
municipais, a fim de afastar as responsabilidades subsidiária do contratante em caso de inadimplência das obrigações trabalhistas do 
contratado, bem como: 
 
I - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, ou 
Certidão Positiva com efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
II - certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
III - certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo referente a Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede da licitante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES 
 
  Quaisquer reclamações pertinentes a qualidade dos pneus e dos serviços prestados pelo setor de controle de frotas e 
viaturas, serão repassadas a empresa contratada, para as providencias pertinentes , sob  pena das sanções legais. 
 
Parágrafo primeiro – Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora na execução, garantida a 
previa defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na lei 8.666/1993. 
 
Parágrafo segundo – A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita à 
sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, da lei  8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO  
 

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

 Parágrafo primeiro - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666/1993, constitui motivos para a 
rescisão da Ata de Registro de Preços: 
 
a) atraso injustificado na entrega, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao órgão gerenciador; 
 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do órgão gerenciador.  
 
Parágrafo segundo - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a 
continuação deste instrumento desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel 
cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
 
Parágrafo terceiro – À Prefeitura Municipal de Queimados é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 
79, inciso I da Lei nº. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo 
artigo, bem como as do artigo 80. 
 
Parágrafo quarto – Os recursos alocados para as futuras contratações correrão por conta do Programa de Trabalho e Natureza da 
Despesa: 1302.1298.10.302.026.33903000000 - 1302.2327.10.304.025.3390300000-43 - 1302.2329.10.304.025.3390300000-43 - 
1302.2559.10.122.024.3390300000-41. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à 
presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
 
  Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Queimados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE 
 
 O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme 
o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/1993. 

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

Queimados, ____de _________de _____. 
 

FÁTIMA CRISTINA DIAS SANCHES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
ALBINO RAMIRO DUARTE MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS-ME 

 ALBINO RAMIRO DUARTE 
 

 
ANEXO I 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2016 
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 Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 06/2016, celebrada entre a PMQ e a empresa 
ALBINO RAMIRO DUARTE MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS-ME, CNPJ Nº 12.142.190/0001-60, cujos preços estão a seguir 
registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 01/2016. 
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Proc. 13.0283/16.                    
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município em fls. 44/45 e da Procuradoria Geral do Município em fls. 49/51,  
HOMOLOGO a despesa para aquisição de Insumos para monitoramento de Glicemia capilar de portadores de diabetes mellitus, no 
valor total de R$ 210.650,00 (duzentos e dez mil reais , seiscentos e cinquenta reais) referente a 1ª utilização do SRP do Pregão nº 
25/2015  e Ata nº 02/2015, e ADJUDICO em favor das sociedades  empresárias:  HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS 
E HOSPITALARES LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 01.012.073/0001-66, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),  no 
itens 03 do pregão, ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 
00.085.822/0001-12, no valor de R$ 160.500,00 (cento e sessenta mil, quinhentos reais), nos itens Do pregão, 01 e 02, DISTRILAF 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.013/0001-14, no valor de R$ 22.150,00  (vinte e 
dois mil, cento e cinquenta reais), nos itens no pregão, 04 e 05. 

Queimados, 03 de Maio de 2016. 
Processo: 13/0607/16 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, APROVO a prestação de contas de adiantamento concedido através do 
processo n.º 13/0128/16 no valor de R$ 8.000,00(Oito mil reais) apresentada pela servidora FABÍOLA DA SILVA ARAUJO - MAT. 
12495/01 
 
Proc. 13/1523/15 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município em fls. 72, RATIFICO a dispensa de licitação, na forma do artigo 24, II 
da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO a despesa no valor total de R$ 4.790,00 (Quatro mil setecentos e noventa reais), para 
aquisição de 03 (três) autoclaves para suporte de saúde bucal e ADJUDICO em favor da sociedade empresária UNIMAX DE 
CAIEIRAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.273.527/0001-79. 

Queimados, 04 de Maio de 2016. 

 
Rosane Azevedo do Nascimento/Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde - Matrícula 8247/31 
 

     Atos da Comissão de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação do 
Contrato de Gestão do CETHID 
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     Atos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

A Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do        Adolescente do Município de 
Queimados no uso de suas atribuições conforme na Legislação em vigor e 
Regimento Interno torna pública a todos os conselheiros governamentais e não governamentais os pontos de pauta para a 
Reunião Ordinária, no dia 09 de maio de 2016, às 9h na sede dos Conselhos, sito à Rua Eugênio Castanheira,176, Centro, 
Queimados. A saber: 

  

1. Leitura e aprovação da Ata; 
2. Reestruturação das Comissões; 
3. Secretaria Executiva / Tomador de adiantamento; 
4. Decreto de Regulamentação do FUMCRIA e do Programa de Atenção Integral da Criança e do Adolescente; 
5. Programa de Ações Transversais dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
6. Mobilização e Audiência Pública referente ao 18 de maio; 
7. Regulamentação das Instituições  
8. INFORMES: a) Decreto Regulamentador do Marco Regulatório( Lei 13019) / b) Conferência Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 
9. Informes Gerais 

Queimados, 05 de maio de 2016. 

Nilcelene Moreira da Silva Costa  

       Presidente do CMDCA 

     Atos do Presidente da Câmara Municipal de Queimados 

 
ERRATA DO DOQ 805 DE 04 DE MAIO DE 2016 
REQUERIMENTO N° 016/16, DE 04 DE MAIO DE 2016. 
AUTOR: VER. ANTONIO ALMEIDA DA SILVA 
 

CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
 
A CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA AO ILMO : 

 
1 – SR. 2º SARGENTO PM ALEXANDRE NUNES PEREIRA – RG 59.852 
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade Queimadense. 

 

ERRATA DO DOQ 805 DE 04 DE MAIO DE 2016 

REQUERIMENTO N° 017/16, DE 04 DE MAIO DE 2016. 

AUTOR: VER. ANTONIO ALMEIDA DA SILVA 

 

CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
 
A CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA AO ILMO: 

 
1 – SR. 3º SARGENTO PM LEANDERSON BICHARA DA SILVA – RG 7314 
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade Queimadense. 
 

 
MILTON CAMPOS ANTONIO 

PRESIDENTE 
  

 

 


