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Atos do Prefeito
LEI N.º 1.239/15, DE 17 DE ABRIL DE 2015.
“Altera a Lei nº 1.235/15, de 18 de março de 2015, e dá outras providências.”
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu
SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Anexo III da Lei nº 1235/15, de 18 de março de 2015, que com esta se publica.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO

ANEXO III
CARGO – NÍVEL MÉDIO

QUANTIDADE

49

Agente Administrativo

CARGO – NÍVEL SUPERIOR

QUANTIDADE

25
23

Assistente Social
Psicólogo

JORNADA DE
TRABALHO SEMANAL

SÍMBOLO

40 horas

ADM-8

JORNADA DE
TRABALHO SEMANAL

SÍMBOLO

30 horas
30 horas

SUP-1
SUP-1

LEI Nº 1.240/15, DE 17 DE ABRIL DE 2015.
“Cria Feiras da Roça no Município de Queimados e dá outras providências”.
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu
SANCIONO a presente Lei:

Art. 1º - As Feiras da Roça têm por finalidade a exposição e venda de produtos diretos dos agricultores familiares ao
consumidor, sejam eles alimentos ou não, em local público e descoberto.
Parágrafo único – Caracteriza-se como agricultor familiar, aquele que pratica atividades no meio rural, nos termos e
critérios definidos na Lei nº 11.326, de 24 de Julho de 2006.
Art. 2º - As mercadorias permitidas para comércio nas Feiras da Roça classificam-se em:
I-

“In natura” – hortifrutigranjeiros;
II -

Alimentícias – frios, doces, compotas, temperos, peixes, cereais, ovos, derivados do leite, frituras em geral,
lanches, sucos, ervas medicinais e condimentares, pães, biscoitos e carne de sol;
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III -

Naturais – flores cortadas, flores naturais, xaxim, terra vegetal, sementes e adubos orgânicos;

IV -

Artesanais – produtos confeccionados manualmente, com produção de peças únicas ou em pequenas
tiragens, sem as características de produção industrial, em série.

Parágrafo único – Os produtos de origem animal, como peixes, ovos e derivados de leite, deverão ser
comercializados em “freezer” ou outro equipamento refrigerador, em perfeito estado de funcionamento e com prévia
autorização da Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 3º - Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura – SEMDRAG, a Associação da
Feira da Roça de Queimados – AFERQ e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/NI, a organização
das Feiras da Roça.
Parágrafo único – Da Competência da SEMDRAG:
I-

Criar, localizar, dimensionar, classificar, remanejar ou extinguir as Feiras da Roça, total ou parcialmente,
em atendimento ao interesse público e respeitadas as exigências higiênicas, viárias e urbanísticas em
geral;

II -

Fiscalizar o cumprimento das normas contidas nesta Lei e de outras referentes ao funcionamento das
feiras e às atividades ligadas a esse serviço;

III -

Efetuar visitas rotineiras às propriedades dos produtores cadastrados na Feira da Roça;

IV -

Executar as medidas administrativas relativas às inscrições dos feirantes;

V-

Intimar e autuar os feirantes que estiverem em desacordo com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 4º - As Feiras da Roça funcionarão em vias e logradouros públicos ou em terrenos de propriedade do Município,
especialmente abertos à população para tal finalidade e de acordo com escalas semanais previamente determinadas pela
SEMDRAG.
§ 1º – Os produtores rurais participantes das Feiras da Roça ficarão isentos do pagamento da taxa de uso e
ocupação do solo público, observado o disposto no inciso III do art. 322 do Código Tributário do Município.
§ 2º - Após o encerramento do horário de funcionamento, o logradouro deverá estar completamente desocupado e
limpo.
Art. 5º - As bancas deverão ser padronizadas em tamanho e cores do Município e deverão:
I-

medir 2,00 de frente por 1,00m de fundo; cores do Município (branco e verde);

II -

possuir toldos e saias de lona em bom estado de conservação e na cor padronizada.

Art. 6º - Os interessados em exercer o comércio nas Feiras da Roça, deverão se inscrever na SEMDRAG, preencher
requerimento próprio, onde deverão constar os seguintes dados:
I-

Nome, endereço, RG e CPF;

II -

Feira na qual deseja participar;

III -

Ramo do comércio e produtos a serem comercializados;

IV -

Licença sanitária, expedida pela Vigilância Sanitária Municipal, para o comércio de produtos alimentícios;
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V-

Duas fotos 2x2;

VI -

Comprovação da condição de Produtor Rural do Município de Queimados, mediante a apresentação do
atestado de Produtor Rural emitido pela EMATER/NI.

Art. 7º - Fica vedado ao produtor comercializar outro produto que não seja o constante no seu cadastro de produtor,
salvo se houver prévia autorização da SEMDRAG ou da EMATER/NI.
Art. 8º - O cadastro de produtores tem caráter precário, podendo ser cassado ou anulado a qualquer tempo, sem que
assista ao Produtor o direito de indenização, compensação ou reclamação de qualquer espécie.
Art. 9º - Os produtores e seus prepostos são obrigados a observar as seguintes prescrições:
I-

cumprir a escala constante da sua licença;

II -

acatar as determinações e instruções dos funcionários encarregados da fiscalização das feiras e observar,
para com o público, as normas de boa conduta, devendo apregoar suas mercadorias, sem algazarra ou
uso de instrumentos sonoros;

III -

manter as instalações, pesos e balanças rigorosamente limpos e aferidos pelo INMETRO:

IV -

dispor as mercadorias e instalações de modo não interromper o trânsito e nem danificar os logradouros
públicos, colocando-as sempre em bancas cobertas e acima do nível do solo;

V-

não prolongar o encerramento da feira.

VI -

manter as instalações sempre em perfeitas condições de higiene e aparência, não realizando a
comercialização com material deteriorado;

VII -

efetuar a limpeza e a conservação das áreas ocupadas;

VIII -

depositar os detritos do seu comércio em sacos de lixo;

IX -

usar guarda pó padronizado e rigorosamente limpo.

X-

expor, nas respectivas bancas, a placa padronizada onde consta o número correspondente a sua licença;

XI -

colocar o preço explícito em cada mercadoria, equiparando-as ao R$/Kg, R$/maço. R$/dúzia, R$/unidade e
etc.

XII -

expor em local visível sua licença.

Art. 10 - Terão prioridades no exercício do comércio na Feira da Roça os produtores rurais do Município de
Queimados.
Art. 11 - São motivos de penalidades:
I-

deixar de afixar a licença em lugar visível;

II -

deixar de usar guarda-pó;

III -

deixar de observar as condições básicas de higiene e asseio, não só dos seus auxiliares e prepostos como
também do local de trabalho;

IV -

deixar de efetuar a limpeza diária após o término da Feira;

V-

comercializar produtos proibidos ou deteriorados;
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VI -

deixar de expor ao público o preço dos produtos;

VII -

deixar de portar-se com decência e urbanidade;

VIII -

deixar de acatar as determinações de fiscalização;

IX -

deixar de cumprir a escala constante da sua licença;

X-

transgredir quais quer dos artigos da presente Lei.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO
DECRETO N.º 1822/15, DE 17 DE ABRIL DE 2015.
“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 99.999,00 (noventa e
nove mil, novecentos e noventa e nove reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de
Assistência Social, com fulcro no art. 41, I da Lei n.º 4.320/64.
Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei n.º
4.320/64, nos artigos 10 e 14 da Lei n.º 1.213/14 e processo administrativo n.° 2577/2015/02.
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei n.º 4.320/64,
conforme o programa constante do anexo deste decreto.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO

ANEXO
CONTA
435
1532

PROGRAMA DE TRABALHO
09.02.08.122.015.1.542
09.02.08.244.015.2.582
TOTAL

NATUREZA DA
DESPESA
3390.39
3390.39

FONTE DE
RECURSOS
00
00

ANULA
R$ 99.999,00
R$ 99.999,00

Fontes de Recursos: 00 – Ordinário

SUPLEMENTA
R$ 99.999,00
R$ 99.999,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

D.O.Q.

Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010

Nº. 557 Segunda - feira, 20 de Abril de 2015 - Ano 03 - Página 6
DECRETO N° 1823/15, DE 17 DE ABRIL DE 2015.
“Autoriza a contratação de profissionais por tempo determinado para atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público, Lei nº 452/99, de 29 de
dezembro de 1999, Decreto nº 216/00 de 18 de janeiro de 2000”.
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Autoriza a contratação de até 34 (trinta e quatro) profissionais distribuídos conforme anexo deste decreto.
Art. 2º - A contratação visa atender ao contido no processo administrativo nº 2378/2015/09 para suprir as
necessidades de mão de obra especializada, visando atender os contratos e convênios firmados no Município, obedecendo
ao limite estabelecido no artigo 1º deste decreto.
Parágrafo único – O processo de seleção simplificado deverá ser realizado atendendo:
III III -

critérios objetivos que garantam o respeito aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da
publicidade;
divulgação da relação de classificados, inclusive com as respectivas pontuações obtidas pelos candidatos;
chamamento dos contratados classificados no processo seletivo simplificado em perfeito respeito a ordem de
classificação.

Art. 3º - Os contratos serão de NATUREZA ADMINISTRATIVA, pelo prazo de 06 (seis) meses para os cargos na
forma do anexo.
Parágrafo único - A rescisão dos contratos acima poderá ser realizada, por ato unilateral da Administração Pública,
antes do prazo que trata o caput deste artigo, na medida em que os candidatos aprovados no concurso sejam nomeados.
Art. 4º - A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais será instituída
através de ato do Secretário Municipal de Assistência social, bem como regulamento do referido procedimento.
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta do orçamento vigente.
Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO

ANEXO
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CARGO

NÚMERO
DE VAGAS

RESERVA DE
VAGAS PARA
PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS (5%)

SALÁRIO

CARGA
HORÁRIA

30 horas
semanais

Pedagogo

02

R$ 1.200,00

Cuidador (diurno)

08

R$

Cuidador (noturno)

08

900,00

Plantão de 12h
por 36h

R$ 1.080,00

Plantão de 12h
por 36h

01
(vaga)
Auxiliar de Cuidador
(diurno)

08

R$

800,00

Plantão de 12h
por 36h

Auxiliar de Cuidador
(noturno)

08

R$

960,00

Plantão de 12h
por 36h

DECRETO N.º 1824/15, DE 20 DE ABRIL DE 2015.
“Altera o Decreto n.º 1809/15, de 16 de março de 2015.”
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Altera os Anexos I e II do Decreto nº 1809/15, que com este se publicam.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS
PREFEITO

ANEXO I
CEMITÉRIO DO CENTRO
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A N E X O II
CEMITÉRIO VALE DA SAUDADE
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Portaria n.º 246/ 2015.
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a tomarem
posse no dia 27/04/2015 às 10h na Sede da Prefeitura Municipal de Queimados situada à rua Hortência, n.º 254 ,
Centro - Queimados, os candidatos aprovados no Concurso Público para provimento de cargos efetivos, conforme
relação nominal :

ENFERMEIRO 40H
CLASSIFICACAO
15

CANDIDATO
PRISCILA DO NASCIMENTO PEREIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICACAO

CANDIDATO

27

ALMIR LEANDRO CARDOSO FONTES

29

ALICE DOS SANTOS CARDOSO

34

LUCAS DOS SANTOS AMARO

35

ELMIR ROCHA BASTOS

43

LUIZ EDUARDO COCENZA RODRIGUES BRAGA

48

PHILIPPE FERNANDES SANTOS DA INVENCAO

49

NILMA VICTOR BEZERRA

59

DEISE LIMA QUEIROZ

64

VANDESSA DA SILVA FERREIRA LIMA DOS SANTOS

66

VINICIUS ALVES FERNANDES

68

POLYANA RESENDE COSTA

70

GABRIELA XAVIER ANDRADE

71

MAGNA RODRIGUES GONCALVES

72

ALTAMIRO DO NASCIMENTO COSTA
NUTRICIONISTA

CLASSIFICACAO

CANDIDATO

6

TAMIRA GUILHERME ROCHA

7

ADRELINE DA COSTA MASSOUD
ASSISTENTE SOCIAL

CLASSIFICACAO

CANDIDATO

4

JANE CLAUDIA DA SILVA CHAVES

13

ANA MARCIA GOMES MENDES DA CUNHA

19

CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA

21

MAIRA BASTOS NASCIMENTO

27

PAULA SOARES CANELLAS

28

MICHELLE DA SILVA MARINHO

29

NATHALIA DE SOUZA BARBOSA MORAIS
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PSICÓLOGO
CLASSIFICACAO
11
15
19
21
31

CANDIDATO
NATALIA SERAFIM DA SILVA
MICHELLE ROZA FEDERICO
ISABELLE BARBOSA BOUDOUCIER FERREIRA
RENATA GOMES FERREIRA
MONIQUE RODRIGUES DA SILVA

MAXRODRIGUES LEMOS
PREFEITO
Correção no DOQ nº 555 de 16 de abril de 2015, para que conste:
Onde se lê:
PORTARIA N°243/15 . NOMEAR a senhora ERIKA FABIANA DE ALCANTRA MONTEIRO DE CARVALHO, no cargo em
comissão de Subsecretario Adjunto de Segurança, SSA, SEMUSTTRAN, a contar de 00/04/2015, no cargo antes ocupado
pelo servidor EDIMILSON DA SILVA PRUDÊNCIO.
Leia-se:
PORTARIA N°243/15 . NOMEAR a senhora ERIKA FABIANA DE ALCANTRA MONTEIRO DE CARVALHO, no cargo em
comissão de Subsecretario Adjunto de Segurança, SSA, SEMUSTTRAN, a contar de 16/04/2015, no cargo antes ocupado
pelo servidor EDIMILSON DA SILVA PRUDÊNCIO.

Despachos do Prefeito
Processo: 13/1313/14
Requerente: Giberto Chernicharo e João Sérgio Faria Pimenta de Melo.
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, fls. 30/33 e na Controladoria Geral do Município, fls. 35/37,
Autorizo, na forma da Lei, o apostilamento, no termo de contrato para averbar o reajuste do aluguel referente à locação do
imóvel situado à Rua Marumbi, nº 19, apt. 201, lojas 101 e 102, Bairro Flesman – Queimados – RJ, para a instalação das
dependências do CEO_ Centro de Especialidade Odontológica, Fundo Municipal de Saúde, na Prefeitura Municipal de
Queimados, no valor mensal de R$ 3.534,59 (três mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), com
fulcro no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Publique-se.
À Procuradoria Geral do Município, para apostilamento do valor reajustado.
Queimados, 17 de abril de 2015.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito
Processo nº. 2469/2015/05
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município, às fls. 78/81, e da Controladoria Geral do Município, às fls.
82/85, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do contrato de prestação de serviços de fornecimento de gêneros
alimentícios e insumos e preparo da merenda escolar, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 24/04/2015.
AUTORIZO a celebração de Termo Aditivo com a empresa COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
Nº 97.508.121/0001-80, no valor de R$ 14.948.881,50 (quatorze milhões novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e
oitenta e um reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 57, inciso II da Lei Nº. 8.666/93.
Publique-se.
À SEMFAPLAN, para emissão de NAD e Nota de Empenho.
Queimados, 20 de abril de 2015.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito
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Processo n.º 0405/2015/03
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, à fl. 72/73, RATIFICO a dispensa de Licitação com base no art.
24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
HOMOLOGO o procedimento referente à contratação de empresa para aquisição de material de limpeza para garantir a
eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administração, atendendo assim a Prefeitura
Municipal de Queimados.
ADJUDICO o objeto consignado em favor das empresas abaixo:
PELMAK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, CNPJ Nº 10.705.368/0001-09, no valor de R$ 139,20
(cento e trinta e nove reais, vinte centavos), nos itens 01,06,07,08,09,10 e 14, material expediente, no elemento da despesa
339030 e R$ 1.444,50 ( Hum mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos), nos itens
02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,19,20,21 e 22, materiais de limpeza, perfazendo um total de R$ 1.583,70 ( Hum mil,
quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos);
ALIANÇA CARIOCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 09.058.588/0001-09, no valor de R$ 5.199,02 ( Cinco mil,
cento e noventa e nove reais e dois centavos), nos itens 02,03,04,05,11,12 e 13, materiais de expediente e R$ 851,40 (
Oitocentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), nos itens 01,03,13,16 e 18, materiais de limpeza, perfazendo um
total de R$ 7.634,12 ( Sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e doze centavos)
Publique-se.
À SEMFAPLAN, com vistas a DCF, para emissão de NAD, Nota de Empenho.
Queimados, 20 de abril de 2015.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito
Processo nº 1889/2014/20
Considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 1675/1676 e 1719, Mapa do Vencedor, às fls.
1678 e 1684, do Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, Materiais, Serviços e Obras, às fls. 1717 e da
Controladoria Geral do Município, às fls. 1721/1722, AUTORIZO a retificação da publicação e HOMOLOGO o procedimento
do Pregão Presencial nº. 72/14, para aquisições de materiais de construção para manutenção de rede de drenagem,
regularização da parte elétrica e hidráulica predial e pinturas diversas, atendendo assim as necessidades da Secretaria
Municipal de Conservação e Serviços Públicos.
ADJUDICO o objeto consignado às empresas:
METINOX 2004 COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº. 01.681.539/0001-16, no valor total de R$ 681.655,50 (seiscentos e oitenta e
um mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos) para material de consumo, e no valor total de R$
863.486,60 (oitocentos e sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para material
permanente.
JS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI – EPP, CNPJ Nº. 18.283.011/0001-91, no valor total de R$ 1.915.633,51 (hum
milhão novecentos e quinze mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos), para material de consumo.
Publique-se.
À CPLMSO, para providências cabíveis.
Queimados, 20 de abril de 2015.
MAX RODRIGUES LEMOS
Prefeito
Retifico publicação do DOQ Nº 516, de 13/02/2015, processo nº. 9406/2014/04 para que conste:
Onde se lê:
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 45/47, AUTORIZO, na forma da Lei, o apostilamento de
contrato para retificação da Cláusula Segunda, onde foi encontrado erro material, quanto ao término do prazo, a saber
28/02/2015, ao invés de 27/01/2015, com fulcro no art. 65, § 8º da Lei nº. 8666/93.
Publique-se.
À PGM, para providências.
Leia-se
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 45/47, AUTORIZO, na forma da Lei, o apostilamento de
contrato para retificação da Cláusula Segunda, onde foi encontrado erro material, quanto ao término do prazo, a saber
27/02/2015, ao invés de 28/02/2015, com fulcro no art. 65, § 8º da Lei nº. 8666/93.
Publique-se.
À PGM, para providências.
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Retifico publicação do DOQ Nº 551, de 10/04/15, processo nº. 9443/2013/03 para que conste:
Onde se lê:
Com base na Ata produzida durante a fase de julgamento, às fls. 784/785, e no relatório, às fls. 786/788, elaborados pelo
senhor Pregoeiro, e no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 806/815, HOMOLOGO o procedimento do Pregão
Presencial para Registro de Preços nº. 07/2015, cujo objeto é contratação dos serviços contínuos, de vigilância armada e
desarmada para atuação em áreas externas (pátio, área perimetral, calçadas, portões de acesso de pessoas, veículos e
materiais) controle de acesso de pessoas e objetos, de forma contínua, para atender as necessidades da Administração
Pública Municipal, no âmbito dos órgãos e Secretarias da Prefeitura Municipal de Queimados, atendendo assim as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
ADJUDICO o objeto consignado à empresa ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ Nº. 03.372.304/0001-78,
no valor total de R$7.640.869,33 (sete milhões seiscentos e quarenta mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e três
centavos).
Publique-se.
À CPLMSO, para confecção da respectiva Ata.
Leia-se:
Com base na Ata produzida durante a fase de julgamento, às fls. 784/785, e no relatório, às fls. 786/788, elaborados pelo
senhor Pregoeiro, e no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 806/815, HOMOLOGO o procedimento do Pregão
Presencial para Registro de Preços nº. 07/2015, cujo objeto é contratação dos serviços contínuos, de vigilância armada e
desarmada para atuação em áreas externas (pátio, área perimetral, calçadas, portões de acesso de pessoas, veículos e
materiais) controle de acesso de pessoas e objetos, de forma contínua, para atender as necessidades da Administração
Pública Municipal, no âmbito dos órgãos e Secretarias da Prefeitura Municipal de Queimados, atendendo assim as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
ADJUDICO o objeto consignado à empresa ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ Nº. 03.372.304/0001-78,
no valor total de R$7.640.869,35 (sete milhões seiscentos e quarenta mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco
centavos).
Publique-se.
À CPLMSO, para confecção da respectiva Ata.
Queimados, 20 de abril de 2015.

Atos do Controlador Geral do Município
Processo: 2688/2015/04
Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10 a prestação de
contas referente ao adiantamento concedido, a servidor ALEX SANDER BARRETO DOS REIS - MAT. 8357/7através do
processo n.º 0711/2014/04 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Processo: 2692/2015/04
Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10 a prestação de
contas referente ao adiantamento concedido, a servidor FABIANA DE OLIVEIRA PORTES - MAT. 9437/03 através do
processo n.º 0712/2014/04 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Processo: 10628/2014/05
Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10 a prestação de
contas referente ao adiantamento concedido, a servidor RAQUEL BATALHA DE OLIVEIRA - MAT. 5756/8 através do
processo n.º 7418/2014/05 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Air de Abreu
Controlador Geral
Mat. 8416/6 - CGM – P.M.Q
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Atos da Secretária Municipal de Saúde
Processo: 13/0116/14
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas de
adiantamento concedido através do processo n.º 13/1884/14 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) apresentada pelo
servidor FABIO DE MELO - MAT. 8276/71.
Fátima Cristina Dias Sanches
Secretária Municipal de Saúde

Atos da Secretária Municipal de Administração
ATO N.º 050/SEMAD/2015 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 2°, II do Decreto
Municipal n° 815/2008 de 17/01/2008 e considerando o processo administrativo n° 11053.2014.21, Locação de diversas
estruturas para eventos, incluindo material, montagem, desmontagem e manutenção em diversos eventos, com base
na Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e o art. 2º, III c/c art. 5º, VII do Decreto Municipal n° 815/2008 de 17/01/2008, CUMPRE
com a 1º Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços nº 02/2015. (D.O.Q. n° 498 de 20/01/2015).
Em, 20/04/2015.
Publique-se.
Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES
Órgão Gerenciador do SRP
Secretária Municipal de Administração
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2015
PREGÃO Nº 77/2014
PROCESSO Nº 11053/2014/21
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, localizada na Rua Hortência nº. 254 – Centro – Queimados - RJ, neste ato
representada pelo Pregoeiro Denilson Vilar de Queirós, designado pela Portaria nº. 931/14, considerando o julgamento do
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/14 para REGISTRO DE PREÇOS, publicado no Diário Oficial do Município de Queimados do
dia 23/12/2014, e a respectiva homologação, conforme fls. 412 do Processo nº. 11053/2014/21, RESOLVE registrar os
preços das empresas PAN PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA EPP, CNPJ Nº 39.709.720/0001-66 e
RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 05.879.792/0001-30, 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 PARA LOCAÇÃO DE DIVERSAS ESTRUTURAS PARA
EVENTOS, INCLUINDO MATERIAL, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO, EM DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, 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 (SEMUC, SEMDEHPROC, SEMED, SEMEL, SEGOV,
SEMAM, GAP, SEMUSTTRAN, SEMTI), desde que autorizados pela SEMAD/PMQ.
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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;
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
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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 após a publicação, até o final do exercício
financeiro, caso não haja previsão da despesa no PPA.
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.
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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

D.O.Q.

Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010

Nº. 557 Segunda - feira, 20 de Abril de 2015 - Ano 03 - Página 17
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 re cebimento 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 SEMAD.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O preço registrado na presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelado de pleno direito, conforme a
seguir:
I - Por iniciativa da Administração:
a) quando 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES
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Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/1993, o fornecedor ficará
sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de:
b.1) 1% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado para entrega do objeto, limitada a
incidência a 05 (cinco) dias;
b.2) 1% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado para substituição do objeto que
apresentar defeitos de fabricação durante o período da garantia, limitada a incidência a 05 (cinco) dias;
b.3) 0,5% ao dia sobre o valor anual estimado da Ata de Registro de Preços, no caso de atraso injustificado para atendimento
dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos, limitada a incidência a 05 (cinco) dias;
b.4) 7,5% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado por período superior ao previsto nas
alíneas “b.1”, “b.2” ou “b.3” ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
b.5) 15% sobre o valor da constante da nota de empenho, no caso de não aceitar manter o compromisso assumido quanto
aos preços registrados, ou em caso de inexecução total da obrigação assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Queimados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo primeiro – O valor da multa, aplicada após o regular do processo administrativo, será descontado de pagamentos
eventualmente devidos pela PMQ ao fornecedor ou cobrado judicialmente.
Parágrafo segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente
ou não, à pena de multa.
Parágrafo terceiro – As sanções previstas nos itens “c” e “d” desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que
tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento
de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar
com a Administração.
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 rescindí-la, mediante notificação, com prova de recebimento.
Parágrafo primeiro - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666/1993, constitui motivos
para a rescisão da Ata de Registro de Preços:
a) atraso injustificado na entrega, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao órgão gerenciador;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do órgão
gerenciador.
Parágrafo segundo - Nos casos em que 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.
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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,
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:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as alterações que se fizerem necessárias
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, 20 de janeiro de 2015.

Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

PAN PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA EPP
CARLOS LAZARO VIEIRA

RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA EPP
CARLOS RENATO MORGADO MENEZES BIOSCA

ANEXO I
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 02/2015, celebrada entre a PMQ e as
empresas PAN PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA EPP, CNPJ Nº 39.709.720/0001-66 e RENATO
MORGADO PRODUÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 05.879.792/0001-30, cujos preços estão a seguir registrados, por item,
em face da realização do Pregão Presencial nº. 77/2014.

EMPRESA
CNPJ
ENDEREÇO

REPRESENTANTE LEGAL
Item

Especificação

PAN PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA EPP
39.709.720/0001-66
AV. NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 2987 –
CAVALEIROS – MACAÉ/RJ
CEP 27.920-360
CARLOS LAZARO VIEIRA

DISCRIMINAÇÃO

TEL

22 3084-0895

CARGO

SÓCIO

UNID

QUANT
ESTIMADA
ANUAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Unid./dia

75

R$ 804,95

R$ 60.371,25

Unid./dia

72

R$ 1.136,40

R$ 81.820,80

LOTE I
SOM
1

Micro Som

2

Som Ambiente I

02 caixas amplificadas com 1 falante de 15 e um
Drive de titanio ativas, 2 vias com pedestal e 2
microfones com fio; 1 console analogico de 4
canais; 1 sistema para AC 110v; 1 Técnico;
02 Gabinetes full range com pedestal; 01
Amplificador estéreo; 01 Console mix de 4 canais;
01 Cd player; Cabeamento completo para
interligação do sistema; 1 Técnico; 2 microfones.
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3

Som Ambiente II

4

Som para D J

5

Som Tipo 1 para
Bandas pequeno
Porte

6

Som Tipo 2 Médio
Porte

08 Gabinetes full range com pedestal; 01
Amplificador estéreo; 01 Console mix de 4 canais;
01 Cd player; Cabeamento completo para
interligação do sistema; 1 Técnico;
04 Gabinetes de subgrave duplos; 04 Gabinetes
média altas de três vias; 04 Amplificadores de
potência; 01 Processador digital gerenciador de
sistema; 01 Mixer DJ; 01 CDJ ; 01 Pick up; 02
Monitores 2 vias de chão "wedge"; 1 tecnico
P.A. Line Array; 04 Gabinetes de subgrave
duplos; 08 Gabinetes média altas de duas vias
(line) ; 04 Amplificadores de potência digitais PA;
01 Processador digital gerenciador de sistema; 01
Mixer de áudio digital de 16 canais com Gain, Eq
e 04 Aux; 04 Monitores 2 vias de chão "wedge";
02 Amplificadores de potência digitais "Monitor";
02 Equalizador 31 bandas; 08 Microfones com fio
Hipercardioide; 01 Kit de microfones especificos
para Bateria; 02 Microfones sem fio UHF cápsula
cardioide; 01 Cd player ; 01 Main Power Sistema
de AC com 110v e 220v (Aterrado c 3° pino); 12
Extensões de AC para alimentação de energia
com conectores e aterramento com 3° pino; O
sistema tem que atender as exigências das
bandas contratadas.
P.A. Line Array; 12 Gabinetes de subgrave
duplos; 16 Gabinetes média altas de duas vias
(line); 08 Amplificadores de potência digitais PA;
01 Processador digital gerenciador de sistema de
PA; 02 Mixer de áudio digital de 32 canais com
Gain, Eq e 04 Aux; 08 Monitores 2 vias de chão
"wedge"; 04 Amplificadores de potência digitais
"Monitor"; 04 Equalizador 31 bandas; 01
Multicabo 24 vias ativo pa/monitor; 02 Side fill
estéreo; 01 Sistema completo de fone com 04
vias com cabos, conectores e fones; 01 sistema
de intercon PA/Monitor de 4 pontos; 12
Microfones com fio Hipercardioide; 01 Kit de
microfones especificos para Bateria; 01 Kit de
microfones especificos para Percussão; 02
Microfones sem fio UHF cápsula cardioide; 01 Cd
player; 02 bamper especifico com acoplamento
para os gabinetes; 04 talhas para 1tn;

Unid./dia

56

R$ 1.420,50

R$ 79.548,00

Unid./dia

24

R$ 1.894,00

R$ 45.456,00

Unid./dia

28

R$ 2.651,60

R$ 74.244,80

Unid./dia

32

R$ 3.503,90

R$ 112.124,80
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7

Som Tipo 3
Grande Porte

8

Som Tipo 4
Grande Porte c/
Delay

P.A. Line Array; 24 Gabinetes de subgrave duplos
18”; 24 Gabinetes média altas de duas vias (line);
12 Amplificadores de potência digitais PA; 01
Processador digital gerenciador de sistema de
PA; 01 Mixer de áudio digital de 48 canais com
Gain, Eq e 04 Aux PA; 01 Mixer de áudio digital
de 48 canais com Gain, Eq e 04 Aux Monitor; 12
Monitores 2 vias de chão "wedge"; 06
Amplificadores de potência digitais "Monitor"; 06
Equalizador 31 bandas; 01 Multicabo 56 vias
ativo pa/monitor; 02 Side fill estéreo duplo
completo; 01 Processador digital gerenciador de
sistema de Side fill; 06
Amplificadores de
potência digitais Side fill; 01 Sistema completo de
fone com 08 vias com cabos, conectores e fones;
01 sistema de intercon PA/Monitor de 4 pontos;
08 praticáveis Pantograficos de 2x1m com
regulagem de altura; 18 Microfones com fio
Hipercardioide; 01 Kit de microfones especificos
para Bateria; 01 Kit de microfones especificos
para Percussão; 02 Microfones sem fio UHF
cápsula cardióide.
P.A. Line Array; 24 Gabinetes de subgrave duplos
18”; 24 Gabinetes média altas de duas vias (line)
; 12 Amplificadores de potência digitais PA; 01
Processador digital gerenciador de sistema de
PA; 01 Mixer de áudio digital de 48 canais com
Gain, Eq e 04 Aux P.A.; 01 Mixer de áudio digital
de 48 canais com Gain, Eq e 04 Aux Monitor.; 12
Monitores 2 vias de chão "wedge"; 06
Amplificadores de potência digitais "Monitor"; 06
Equalizador 31 bandas; 01 Multicabo 56 vias
ativo pa/monitor; 02 Side fill estéreo duplo
completo; 01 Processador digital gerenciador de
sistema de Side fill; 06
Amplificadores de
potência digitais Side fill; 01 Sistema completo de
fone com 08 vias com cabos, conectores e fones;
01 sistema de intercon PA/ Monitor de 4 pontos;
08 praticáveis Pantograficos de 2x1m com
regulagem de altura.; 18 Microfones com fio
Hipercardioide; 01 Kit de microfones especificos
para Bateria; 01 Kit de microfones especificos
para Percussão; 02 Microfones sem fio UHF
cápsula cardióide 04 talhas para 1tn; 01 Main
Power Sistema de AC com 110v e 220v (Aterrado
c 3° pino); 24 Extensões de AC para alimentação
de energia com conectores e aterramento com 3°
pino; 02 Sistemas de delay com Gabinetes
média altas de duas vias ; 02 Bamper especifico
com acoplamento para os gabinetes ; 04 talha
para 1tn; 08 Amplificadores de potência digitais
PA; 01 Processador digital gerenciador de
sistema de Sistema de interligaçao completo com
cabos e conectores em perfeito estado para
atender as exigências das bandas e ou artistas
contratadas.

Unid./dia

16

R$ 6.615,00

R$ 105.840,00

Unid./dia

20

R$ 11.340,00

R$ 226.800,00
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9

Som Tipo 5 Som
Avenida

10

Equipamento de
palco para
músicos

Central de Mixagem: Sistema de sonorização
completo com uma mesa digita de no mínimo 32
canais 4 Vcas, 4 Sub grupos, 8 auxiliares out de
saída, com fonte reserva; 01 console para
mixagem de 48 canais para gerenciamento
computadorizado para os tempos de (Delay)
atraso em relação ao tempo do som no ar, para
as torres de distribuição ao longo da avenida; 01
Processador gerenciador, de 24bits,com quatro
vias de saída com: Xover, Eqs de saída,
Dinâmicos, Limiters e mute por via, sistema
completo de Main Power, entrada trifásico, neutro
e terra, com disjuntores de entrada e saída e ou
contactores magnéticos com acionamento local
tipo botoreira, sistema de Cue ou pré escuta com
a mesma concepção das torres, (processadores,
Power e caixa). Distribuição da avenida: 16 torres
de som com no mínimo, 2 alto falantes de 18”
800Wats cada 2 alto falantes 12” 350Wats cada e
Driver de compressão de 2” 150Wats cada,
amplificação processada nas três bandas de
freqüência,
cabeamento
necessário
para
distribuição de sinal individual por torres,
respeitando os tempos e freqüência de trabalho
de cada via da torre, sistema de distribuição
elétrica com balanceamento trifásico, aterramento
completo em todos os pontos, sistema de
gerenciamento de energia com disjuntores e ou
contactores, operação local ou a distancia,
reforço de sonorização direta nos pontos de
arquibancadas com o mesmo tempo da torre.
Concentração: Um sistema de P.A. para a área
de concentração com: 02 caixas de sub de 18”;
02 alto falantes de 800w cada; 02 caixas com
dois alto falantes de 15”, 12” ou 10” e driver; 01
mix console de 12 canais; 04 equalizadores 31
bandas, 01 processador gerenciador, 10
amplificadores de acordo com a potencia dos
transdutores. 01 Sistema de comunicação via
cabos entre a Central de mixagem com a
concentração, e locutor oficial, com vias
independentes e interligadas entre pontos, para
perfeita comunicação entre os envolvidos no
trabalho de sonorização e organização do evento
em full time. Conforme raider técnico da
Secretaria solicitante.
Equipamentos para músicos: 01 amplificador para
contra baixo ou, 01 caixa de som com 4 falantes
10”, 01 caixa de som com 01 falante 15”, 01
amplificadores de guitarra 01 amplificadores de
guitarra ou similar, 01 bateria com 1 bumbo, 2
tons, 1 caixa, 1 surdo, 1 pedal e 3 estantes, 01
amplificador para teclados monitores com
falantes de 15”, 01 console de 12 canais para
teclados.; 01 console para mixagem de 24 canais;
cabos ; Conforme raider técnico dos artistas que

Unid./dia

4

R$ 20.746,06

R$ 82.984,24

Unid./dia

60

R$ 3.030,40

R$ 181.824,00
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serão contratados.

11

Microfone sem fio
1

Microfone sem fio com alcance de 40 metros na
frequência de UHF com cápsula de Bastão
Dinâmica cardioide.

Unid./dia

12

R$ 255,69

R$ 3.068,28

12

Microfone sem fio
2

Microfone sem fio para instrumentos com base
receptor e transmissor body pack UHF.

Unid./dia

12

R$ 255,15

R$ 3.061,80

Unid./dia

110

R$ 255,69

R$ 28.125,90

Unid./dia

5

R$ 255,15

R$ 1.275,75

Metro/período

250

R$ 142,05

R$ 35.512,50

13

Microfone
HeadSet

14

Microfone
Shotgun

15

Passa Cabo

Microfone HeadSet; Frequência de resposta 20 20000 Hz;Sensibilidade em campo livre, sem
carga (1kHz) 2 mV/Pa ; Impedância nominal 1000
Ω ; Min. impedância de terminação 4700 Ω ; Nível
de ruído equivalente 28 dB(A); Nível máximo de
pressão sonora (passivo) 150 dB; Transmissor:
42 MHz de largura de banda: Ajuste em 1.680
frequências UHF para recepção livre de
interferências; Sistema de banco de frequências
aumentado com mais de 12 frequências
compatíveis; Tom guia de silêncio (pilot tone)
para eliminar interferência RF quando o
transmissor está desligado; Scan automático de
frequências busca as disponíveis; Amplitude de
frequência AF aumentada; Sincronização sem fio
dos transmissores via interface infravermelho;
Menu de operação amigável com mais opções de
controle; Visor gráfico iluminado; Função autolock previne mudança acidental de ajustes;
Compander HDX para som cristalino; Indicador
de bateria de 4 passos mostrados também no
receiver; Equalizador, modo Soundcheck e
afinador de guitarra integrados; Vasta opção de
acessórios adapta o sistema a qualquer
necessidade;
Tipo de cápsula: Condenser (condensada)
;Polaridade:
Ultra-Cardióide;
Resposta
de
Frequência: 100~16000Hz; Sensibilidade: -44 dB
+/- 2 dB para curta distancia; -23 dB +/- 2 dB
para longa distancia; Impedância de Saída: 1K
Ohms para curta distancia; 2,3K Ohms para longa
distancia.
Material para Passagem de Cabos
ILUMINAÇÃO
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16

Iluminaçao com lampadas eletronicas de baixo
consumo com 30wats, instaladas em locais e
pontos escolhidos pela organizaçao e produçao
Luz Basica Branca
do evento completo com todos acessorios q se
façam nescessrios, tipo fios, bocais, interruptores,
fitas para fixaçao, disjuntores, etc.

17

Luz Cênica Tipo 1

18

Luz Cênica Tipo 2

19

Luz Cênica Tipo 3

20

Efeitos Especiais
Tipo 01

21

Efeitos Especiais
Tipo 02

22

Efeitos Especiais
Tipo 03

24 Refletores em alumínio com lâmpada par 64
de 1000wats; 01 Console mix digital padrão
DMX512; 12 Refletores tipo loco light ; 06
Projetores elipsoidal com Iris, faca e porta gobo;
01 Rack dimer 12canais 4Kw digitais; 01
Maquinas de fumaça DMX512 ; 01 Ventilador
40cm DMX512; 01 Main power com proteção com
disjuntores, aterramento ; 10 Extençoes de luz
com conectores e aterramento; 02 mini brutt; 01
strobo 3000w; Sistema de interligação completo
com cabos e conectores em perfeito estado
01 Console mix digital padrão DMX512 com 1024
canais;48 Refletores de alumínio tipo italiano com
par 64 (focos 1, 2 e 5); 20 Refletores loco light; 10
Projetores elipsoidais com Iris; 02 Rack dimer
12canais 4Kw digitais; 01 Maquina de fumaça
dmx512; 01 Ventilador dmx512; 01 Main power
digital; 20 Extençoes de luz com conectores e
aterramento; 04 Mini brutt; 02 Strobo 3000w;
Sistema de interligaçao completo com cabos e
conectores em perfeito estado
01 Console mix digital padrão DMX512 com 2048
canais; 80 Refletores de alumínio tipo italiano
com par 64 (focos 1, 2 e 5); 24 Refletores loco
light; 24 Projetores elipsoidais com Iris; 04 Rack
dimer 12canais 4Kw digitais; 02 Maquinas de
fumaça dmx512 ; 02 Ventilador dmx512; 02
Canhões seguidores 1200 hmi;01 Main power
digital; 40 Chicotes de luz com 25mts; 08 Mini
brutt; 08 Strobo 3000w; Sistema de interligação
completo com cabos e conectores em perfeito
estado
06 Moving head spot 575; 16 Par leds 3w IP65;
01 Console mix digital padrão DMX512; 01 Main
power digital; Sistema de interligaçao completo
com cabos e conectores em perfeito estado
12 Moving head spot 575; 24 Par leds 3w IP65;
01 Console mix digital padrão DMX512; 01 Main
power digital; Sistema de interligaçao completo
com cabos e conectores em perfeito estado
24 Moving head spot 575; 32 Par leds 3w IP65;
01 Console mix digital padrão DMX512; 01 Main
power digital; Sistema de interligaçao completo
com cabos e conectores em perfeito estado

Unid./dia

350

R$ 28,41

R$ 9.943,50

Unid./dia

43

R$ 2.083,40

R$ 89.586,20

Unid./dia

13

R$ 3.788,00

R$ 49.244,00

Unid./dia

23

R$ 4.725,00

R$ 108.675,00

Unid./dia

19

R$ 3.409,22

R$ 64.775,18

Unid./dia

29

R$ 5.250,30

R$ 152.258,70

Unid./dia

37

R$ 6.188,90

R$ 228.989,30
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23

Refletor
Decorativo

Refletor martelado em chapa de alumínio
anodizado brilhante, vidro plano temperado, junta
de vedação para total blindagem, soquete E-40,
parafusos em aço inox, dotado de conector
prensa-cabo de nylon, suporte em aço, com
projetor fechado simétrico para lâmpadas
tubulares vapor metálico e vapor sódio 400W,
corpo fundido em liga de alumínio com aletas
para dissipação térmica.

Unid./dia

100

R$ 94,70

R$ 9.470,00

R$ 1.835.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I: HUM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS.
LOTE IV
GERADOR

1

2

3

Gerador Silenciado 80kva, de potencia ,trifásico
com motor 6 cilindros, tensão de 110v, 220v e
480v, com aceleração automática , QTA, chave
GERADOR 80 KVA
reversora, caixa de passagem, cabeamento
compatível com a carga e 01 tanque de 200lts;
Com combustivel e Operador
Gerador Silenciado 180kva, de potencia ,trifásico
com motor 6 cilindros, tensão de 110v, 220v e
GERADOR 180
480v, com aceleração automática , QTA, chave
KVA
reversora, caixa de passagem, cabeamento
compatível com a carga e 01 tanque de 200lts.;
Com combustivel e Operador
Gerador Silenciado 250kva, de potencia ,trifásico
com motor 6 cilindros, tensão de 110v, 220v e
GERADOR 250
480v, com aceleração automática , QTA, chave
KVA
reversora, caixa de passagem, cabeamento
compatível com a carga e 01 tanque de 200lts;
Com combustivel e Operador

Unidade/
Diária

18

R$ 1.231,12

R$ 22.160,16

Unidade/
Diária

24

R$ 2.826,66

R$ 67.839,84

Unidade/
Diária

30

R$ 4.100,00

R$ 123.000,00

1000

R$ 42,62

R$ 42.620,00

R$ 213.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV: DUZENTOS E TREZE MIL REAIS.
LOTE VII
OCTANORME E CONTAINER E OUTROS

1

STAND EM
OCTANORME
BASICO

Stand montado com estrutura em alumínio tipo
“Octanorme” com encaixes auto travantes com
módulos de 1metro de largura por 2 metros de
altura, travessas laterais na base e no topo com
travas internas sem ressaltos ou parafusos não
faceados com a estrutura, teto quadriculado, de 1
metro por um metro travados nas bases e
laterais, com tampos em compensado naval
estruturado para não ocorrer empenos,
Fechamento nas paredes com placas divisórias
tipo “TS” com acabamento branco liso em perfeito
estado de limpeza e conservação. As luminárias
internas deverão fazer parte do Kit. Os tamanhos
serão dimensionados conforme as nescessidades
de cada local e ou eventos.

M²/Período
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2

SALA EM
OCTANORME
REFRIGERADO.

3

POSTO MÉDICO

4

CAMARIM EM
OCTANORME
REFRIGERADO

5

CONTAINER
FORRADO 6M

6

AR
CONDICIONADO
DE 12 BTU’S

Sala montada com estrutura em alumínio tipo
“Octanorme” com encaixes auto travantes com
módulos de 1metro de largura por 2 metros de
altura, travessas laterais na base e no topo com
travas internas sem ressaltos ou parafusos não
faceados com a estrutura, teto quadriculado, de 1
metro por um metro travados nas bases e
laterais, com tampos em compensado naval
estruturado para não ocorrer empenos,
Fechamento nas paredes com placas divisórias
tipo “TS” com acabamento branco liso em perfeito
estado de limpeza e conservação. As luminárias
internas deverão fazer parte do Kit. 01 Ar
condicionado de 12Mil btus deve acompanhar o
Kit a cada 16m². Os tamanhos serão
dimensionados conforme as nescessidades de
cada loca e ou eventos..
Tenda Tensionada tipo chapeu de bruxa 10x10,
com sala em estrutura em octanorme montada
com encaixes auto travantes, com travessas
laterais a cada metro, com 2 portas, na metragem
de 8x6, com tampos de compensado naval
estruturado, fechamento com paredes tipo "TS"
com acabamento branco, 2 ar condicionados de
12mbtus de parede, com iluminação interna, com
1 Pia e 1 caixa d´agua com compartmento de
500Lt, suporte e encanamento,
Stand montado com estrutura em alumínio tipo
“Octanorme” com encaixes auto travantes com
módulos de 1metro de largura por 2 metros de
altura, travessas laterais na base e no topo com
travas internas sem ressaltos ou parafusos não
faceados com a estrutura, teto quadriculado, de 1
metro por um metro travados nas bases e
laterais, estrutura para fachada para colocação
de nome, logotipo ou informes em geral
Fechamento nas paredes com placas divisórias
tipo “TS” com acabamento branco liso. Os
tamanhos serão dimensionados conforme as
nescessidades de cada loca e ou eventos.
Equipado com 1 Frigobar 110v; 1 jogo de sofás 2
e 3 lugares; 1 espelho de corpo inteiro; 3 mesas
plasticas com 12 cadeiras plasticas; 1 Ar
condicionado 12mbtus; deve acompanhar o Kit a
cada 24m².
Medindo 6,00M comp. X 2,44M larg. X 2,55M alt.
01 porta de acesso , 01 entrada para ar
condicionado com suporte, 02 tomadas 2P+T, 02
luminárias duplas de 40 W, piso acarpetado, com
tratamento acustico e toda instalação elétrica até
a saída da unidade.
Ar condicionado de parede 12Mil btus de Parede
R$ 324.500,00

M²/Período

1000

R$ 56,82

R$ 56.820,00

Unid/Período

24

R$ 7.596,70

R$ 182.320,80

Unid/Período

30

R$ 189,48

R$ 5.684,40

Unid/Período

13

R$ 2.457,00

R$ 31.941,00

Unid/Período

30

R$ 170,46

R$ 5.113,80
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VALOR TOTAL DO LOTE VII: TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS.
LOTE IX
CONTROLE DE ENTRADA

1

Sensor para detecção de metal para segurança
de entradas Manual. Bateria 9v, Potencia de
270mW, Frequencia de Operação: 22KHZ;
Detector de Metais
Corrente de Operação: <50mA; Equipamento não
causa nenhuma interferencia ou dano em marcapassos.

Unidade/
Diária

150

R$ 143,50

R$ 21.525,00

2

Pulseiras de
Tecido - Entrada

Produzidos com cordões de poliéster e
personalizadas em sublimação, técnica de
impressão digital que permite a reprodução de
imagens em policrimia em milhões de cores, com
alta fidadelidade e definição. com Anel plástico
com travas internas, fechado manualmente.

Unidade/
Diária

5000

R$ 1,40

R$ 7.000,00

3

Catracas

Catraca para controle de entradas Manual com
contador de acesso. Sem operação de codigo de
barras.

Unidade/
Diária

100

R$ 309,00

R$ 30.900,00

R$ 59.425,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX: CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS.
LOTE XII
TRIO ELÉTRICO

1

Trio Elétrico Tipo
1

2

Trio Elétrico Tipo
2

3

Carro de Som

TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE: Trio
elétrico medindo 4,00mts de largura por 14mts de
comprimento trucado,com guarda corpo, escada
de acesso interna, cobertura removível, com
gerador de 110kva, sistema de sonorização PA
nas laterais, frente e fundo com regulagem
independente, material de palco completo, mesa
de som 48 canais digital, cabia mento e extintor
de incêndio tipo co².
MINI TRIO: Mini Trio elétrico medindo 2,50mts de
largura por 08mts de comprimento ,com guarda
corpo, escada de acesso interna, cobertura
removível, com gerador de 15kva, sistema de
sonorização PA nas laterais, frente e fundo com
regulagem independente, cabiamento completo,
mesa de som 24 canais digital, bateria
completa,sistema de iluminação e extintor de
incêndio tipo co².
Carro de Som de pequeno porte, com motorista e
combustivel uso de 12 horas / dia, com
microfone.

Unidade/
Diária

4

R$ 11.990,00

R$ 47.960,00

Unidade/
Diária

7

R$ 7.580,00

R$ 53.060,00

Unidade/
Diária

110

R$ 708,00

R$ 77.880,00

R$ 178.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE XII: CENTO E SETENTA E OITO MIL, E NOVECENTOS REAIS.
LOTE XIII
GALPÃO
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1

2

3

Cobertura estruturada modulada e lonada, tipo
duas águas, com vãos modulados a 5m cada,
GALPÃO
estrutura e perfis laminados fabricados em chapa
METALICO 20M
de aço, cobertura em lona do tipo vinilona MP
DE BOCA
1400 BL, cor branca
com adtivação
de
retardante de chama, contra raios ultra-violetas e
com proteção anti-fungo.
Cobertura estruturada modulada e lonada, tipo
duas águas, com vãos modulados a 5m cada,
GALPÃO
estrutura e perfis laminados fabricados em chapa
METALICO 30M
de aço, cobertura em lona do tipo vinilona MP
DE BOCA
1400 BL, cor branca
com adtivação
de
retardante de chama, contra raios ultra-violetas e
com proteção anti-fungo.
Cobertura estruturada modulada e lonada, tipo
duas águas, com vãos modulados a 5m cada,
GALPÃO
estrutura e perfis laminados fabricados em chapa
ALUMINIO 10M DE de aço, cobertura em lona do tipo vinilona MP
BOCA
1400 BL, cor branca
com adtivação
de
retardante de chama, contra raios ultra-violetas e
com proteção anti-fungo.

M²/Período

4000

R$ 42,62

R$ 170.480,00

M²/Período

1200

R$ 47,15

R$ 56.580,00

M²/Período

1000

R$ 34,44

R$ 34.440,00

R$ 261.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE XIII: DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, E QUINHENTOS REAIS.
LOTE XIV
PAINEL DE LED

1

PAINEL DE LED
6MM

2

PAINEL DE LED
6MM

3

Tv 46"

4

Projeção - Tela +
Projetor

Painel de led 6mm, outdoor RGB, com gabinete
de alumínio medindo 0,96x0,96m. Sistema de
processamento digital fullhd, com brilho 8000 nits,
greyscale: 16,7 milhões de cores (full color
sincronization). Método de display pc: 1024 x 768
consumo médio de 5.652w a 14.112 w/m2.
Visualizando de 120o, mainpower 110/ 220v.
Com todo o cabeamento de sinal e energia.
Painel de led 6mm, Indoor SMD, com gabinete de
alumínio medindo 0,57x0,51m. Sistema de
processamento digital fullhd, com brilho 8000 nits,
greyscale: 16,7 milhões de cores (full color
sincronization). Método de display pc: 1024 x 768.
Consumo médio de 5.652w a 14.112 w/m2.
Visualizando de 120o, mainpower 110/ 220v.
Com todo o cabeamento de sinal e energia.
Display: LED Full HD ; - Medida diagonal da tela:
46 polegadas/ 117 cm ; Resolução de imagem:
1920 x 1080p ; - Proporção da imagem: 16:9 ;Brilho: 350 cd/m² ; - Aprimoramento de imagens:
Pixel Plus HD, Microrredução, PMR (Perfect
Motion Rate) de 240 Hz
Sistema de projeção com projetor de 7mil ansi
lumes, 1 lente short para projetor, 1 processador
03 saidas com blending, com suporte para
projetor e todo cabeamento necessário.

M²/diária

280

R$ 420,00

R$ 117.600,00

M²/diária

260

R$ 420,00

R$ 109.200,00

Unidade/
Diária

60

R$ 300,00

R$ 18.000,00

Unidade/
Diária

30

R$ 600,00

R$ 18.000,00
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5

Captação

6

Edição

7

Ilha de Edição e
transmissão
simultanea

3 cameras digitais HD , 1 grua 7,5mts, captação
de áudio para gravação.
1 ilhas de edição de videos HD ; gravação em
alta resolução Full HD; material entregue em
FullHD
Unidade Móvel com 1 ilha de Edição, 1 gravador
digital full hd, 1 mesa de corte full hd, 2 dvds, 1
blue-ray. ; sistema de comunicação de 5 pontos;
1 sistema de estabilizador de energia ; 1 sistema
de fibra optica com 1200m.

Unidade/
Diária

40

R$ 4.300,00

R$ 172.000,00

Unidade/
Diária

40

R$ 2.020,00

R$ 80.800,00

Unidade/
Diária

22

R$ 4.700,00

R$ 103.400,00

R$ 619.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE XIV: SEISCENTOS E DEZENOVE MIL REAIS.

EMPRESA
CNPJ

RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA EPP
05.879.792/0001-30
RUA LUIZ SPINELLI, 27 SALA 303– NOVA FRIBURGO –
RJ
TEL
CEP 28.610-180

ENDEREÇO
REPRESENTANTE LEGAL
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

CARLOS RENATO MORGADO MENEZES BIOSCA
DESCRIÇÃO
UNID

22 2528-4410

CARGO
QUANT
ESTIMADA
ANUAL

VALOR
UNIT

SÓCIO
VALOR
TOTAL

Unid/Período

430

76,00

32.680,00

Metro / período

6000

66,50

399.000,00

Metro / período

37

1.520,00

56.240,00

LOTE II
ESTRUTURAS E CONTENÇÕES
1

Barricada

2

Treliça

3

House Mix Médio
Porte

Estrutura para contenção de espectadores
confeccionada em alumínio que suporte 2,5
toneladas frontais, medindo 01 metro de largura,
1,20m de altura por 1,25 de profundidade , 5mm de
espessura e 28kg
Treliça: Estrutura treliçada de alumínio tipo Q30,
com acessórios de montagem (conexões, bases,
parafusos, sapatas reguláveis, mãos francesas,
dobradiças).
House Mix, até 40m de estrutura de aluminio;
cobertura em Lona branca; 1 piso tablado;

4

House Mix Grande
Porte

House Mix, até 80m de estrutura de aluminio;
cobertura em Lona branca; 2 pisos tablado;

Metro / período

35

2.090,00

73.150,00

5

Fechamento

Esquadria metálica em volta do montante com
reforço tipo cruzado no centro, com dois metros de
comprimento por dois metros e vinte centímetros de
altura, com encaixes tipo macho e fêmea nas
estremidades, mao francesa no centro do reforço e
mao francesa no topo da placa, com encaixe e pino
trava, e na base orifício para pino de trava para
solo, fechada com chapa tipo Canelada para maior
resistencia e segurança.

Unid/Período

1800

23,76

42.768,00
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6

Grade Cercamento

7

Cabines
suspensas p/
Segurança

Estrutura tubular com tela triangular medindo 1.20m
de altura x 2.00m de comprimento.pintura em cor
alumínio montagem interligando as peças com
encaixes de segurança.
Cabine suspensa, medindo 1,60 x2,00 m, com piso
de madeira ou em chapa de aço, com 2 metros do
solo, com escada reta e guarda corpo em estrutura
tubular e cobertura.

Unid/Período

4800

14,25

68.400,00

Unid/Período

20

2.888,10

57.762,00

VALOR TOTAL DO LOTE II: SETECENTOS E TRINTA MIL REAIS.

730.000,00

LOTE III
TENDAS
1

Tenda Tipo 1

2

Tenda Tipo 2

3

Tenda Tipo 3

4

Tenda Tipo 4

5

Tenda Tipo 5

6

Tenda Tipo 6

7

Calha De Junção
em Lona Branca

8

Cortinas Lateriais
em Lona Branca

Tendas 3x3m, chapéu de bruxa tensionada, em
estrutura metálica tubular, lona vinilica branca
antichama sem piso .
Tendas 4x4m chapéu de bruxa tensionada, em
estrutura metálica tubular, lona vinilica branca
antichama sem piso .
Tendas 5x5m chapéu de bruxa tensionada, em
estrutura metálica tubular, lona vinilica branca
antichama sem piso .
Tendas 6x6m chapéu de bruxa tensionada, em
estrutura metálica tubular, lona vinilica branca
antichama sem piso .
Tendas 8x8m chapéu de bruxa tensionada, em
estrutura metálica tubular, lona vinilica branca
antichama sem piso .
Tendas 10x10m chapéu de bruxa tensionada, em
estrutura metálica tubular, lona vinilica branca
antichamas sem piso.
Calha para união de tendas fabricada em laminado
de PVC com reforço impermeável em alta
resistência.
Cortina branca em lona vinilica antichama.

Unid/Período

406

671,50

272.629,00

Unid/Período

92

1.175,00

108.100,00

Unid/Período

16

1.580,00

25.280,00

Unid/Período

71

1.919,00

136.249,00

Unid/Período

41

2.105,00

86.305,00

Unid/Período

115

2.204,00

253.460,00

M²/Período

450

5,00

2.250,00

M²/Período

2100

9,87

20.727,00

VALOR TOTAL DO LOTE III: NOVECENTOS E CINCO MIL REAIS.

905.000,00

LOTE V
PALCOS E PISOS
1

PALCO 6,0x5,0 M

01 água de alumínio treliçado com 06m de boca de
cena por 06m de profundidade, com 01m do chão
ao tablado, com 04m de pé direito, cobertura em
lona cap. 1000 anti-chama, com travamento em X e
sustentação fixada ao chão. 01 escada de acesso,
com asa de fly,com fechamento nas laterais e no
fundo em sombrite 80%.

Unid/Período

17

3.905,00

66.385,00
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2

3

4

5

PALCO 9,0 X 6,0 M

01 água 9m de boca de cena por 6m de
Unid/Período
profundidade com 1,20m de altura do chão ao piso,
com 6m de vão livre de atura do piso ao teto,
estrutura metálica treliçada no piso, com
capacidade mínima de 700kg por m2 chapado com
compensado sem ressaltos nem fendas, cobertura
em lona vinilica, chama alto extinguível, com laudo
técnico de flamabilidade, estrutura metálica
treliçada com capacidade total de içamento de
2000Kg em 8 pontos distribuídos no teto
PALCO 10,0 X 8,0 02 águas de alumínio treliçado com 10m de boca
Unid/Período
M
de cena por 08m de profundidade, com 02m do
chão ao tablado, com 06m de pé direito, piso em
estrutura galvanizada com madeira compensada
naval 20mm, cobertura em lona cap. 1000 antichama, com travamento em X e sustentação fixada
ao chão. 01 escada de acesso acesso,com asa de
fly,com fechamento nas laterais e no fundo em
sombrite 80% .
PALCO 14,0 X 12,0 02 águas de alumínio treliçado com 14m de boca
Unid/Período
M
de cena por 12m de profundidade, com 02m do
chão ao tablado, com 06m de pé direito, piso em
estrutura galvanizada com madeira compensada
naval 20mm, cobertura em lona cap. 1000 antichama, com travamento em X e sustentação fixada
ao chão. 01 escada de acesso acesso,com House
Mix e com asa de fly,com fechamento nas laterais
e no fundo em sombrite 80% .
PALCO
Palco medindo 18,00 x 18,00 x 09,00 metros, lona
Unid/Período
GEOSPACE 18,0 X branca, altura do solo 02,00 metros, 01 área de
18,0 M
serviço 04,00 x 04,00 metros, 01 escada de acesso,
02 torres de fly formato pé de galinha em alumínio
com 13 metros de altura, piso em estrutura
galvanizada com madeira compensada naval 20mm
e chapeado com compensado de 15mm medindo
21x21mts, forrado com carpete na cor cinza, fundo
do palco em lona branca e fechamento abaixo do
piso frontal e lateral, a base deverá suportar 5.000
quilos, 02 extintor de 10 litros para uso em focos
classe a (combustíveis e sólidos)
VALOR TOTAL DO LOTE V: QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS.
LOTE VI

17

7.238,00

123.046,00

19

9.333,00

177.327,00

10

12.380,90

123.809,00

2

34.716,50

69.433,00

560.000,00

PISOS E FORRAÇÕES
1

PISO TABLADO

Placas de piso montadas com estrutura de Metalon
ou madeira nas medidas 1mx1m e 2mx1m, forradas
com chapas de compensado naval 15mm de
espessura rebitados, ou parafusados com encaixes
para perfeito alinhamento e nivelamento.Com
calços para nivelamento.

M²/Período

2500

23,56

58.900,00
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2

PISO TABLADO
ELEVADO

3

PISO PLÁSTICO
DE ALTA
RESISTÊNCIA

4

PRATICAVEL
PLATAFORMA
TELESCOPICO

5

PLATAFORMA
PANTOGRAFICO

6

FORRAÇÃO DE
CARPETE

7

FORRAÇÃO COM
LINOLEO

Placas de piso montadas com estrutura de Metalon
ou madeira nas medidas 1mx1m e 2mx1m, forradas
com chapas de compensado naval 15mm de
espessura rebitados, ou parafusados com encaixes
para perfeito alinhamento e nivelamento.Com
calços para nivelamento. Em altura de 2m.
estruturado
Módulo medindo 100cm x 25cm; Espessura de
3,5cm; Armazenados em pallets de 64m², sendo 32
placas medindo 2m x 1m; Moldado em plástico
polipropileno de alta resistência e impacto;
Estrutura inferior de pontaletes cruzados; Encaixes
tipo T reforçados com presilhas; Proteção antifogo
padrão
UL;
Protegido
contra
raios
ultravioletas;Superfícies totalmente antiderrapante;
Ranhuras que permitem a ventilação e fotossíntese
parcial do gramado; Permite a troca de umidade
com o meio ambiente;
Tablado com estrutura em esquadrias de
cantoneiras metálicas, com placas de compensado
naval na medida de 1,20 x2,00m cada, montadas
sobre este encaxe, pintados na cor preta com
altura de cerca de 0,20cm do chão com pés
metálicos reguláveis, podendo atingir altura de até
1,00 de altura. Unidade = m² ( metro quadrado).
Plataforma s pantográficas estrutura em alumínio
forradas com compensado antiderrapante medindo
2,00x1,00 com regulagem 1,20 de altura de 2,00
mm a 10,00mm, com suporte adaptável para
rodízios de borracha de 4”, duas rodas livres e
duas rodas com freio.
Revestimento para piso 3mm tipo carpete forraçao
Nylon de espessura nas cores conforme padrão,
instalado com fita dupla face de 50mm.

M²/Período

300

33,00

9.900,00

M²/Período

2000

23,56

47.120,00

Unidade/
Diária

1300

28,27

36.751,00

Unidade/
Diária

500

160,22

80.110,00

M²/Período

4100

18,84

77.244,00

1100

57,25

62.975,00

Revestimento para piso impermeável levemente
M²/Período
emborrachado, dividido em tapetes ou peças com
cerca de 1,20m de largura
VALOR TOTAL DO LOTE VI: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS.

373.000,00

LOTE VIII
OUTROS ITENS
1

AR
CONDICIONADO
20TR

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS TR DE
AR CONDICIONADO descrição:locação,instalação
e
desinstalação
de
Ar-Condicionado
com
capacidade de 20 TRs (tonelada de refrigeração)
cada; enclausurados em estruturas metálicas com
telas de proteção; Utiliza cabeamento tipo pp;
Interligadas em painel elétrico dotado de dispositivo
individual de proteção (disjuntores); Tomadas de
engate rápido (steck); Sistema de insulflamento de
ar em dutos flexíveis de alumínio ou PVC com
isolamento térmico.

Unid/Período

60

1.940,00

116.400,00
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2

Climatizador

3

Mesa quadrada de
plástico

4

Cadeira plástica

5

6

7

8

Alcance Frontal 10m ; Área 50m2 ; Ruído 66dB ;
Consumo 230W ; Voltagem 220V Monofásico ;
Fornecimento de água: Pedestal 120Litros;
Dimensões (LXAXP) 582x587x354mm; Peso
16,5Kg; Potencia Nominal 186W; Fluxo de Ar
2.760m³/h;PEDESTAL 120L = 170 X 75 X 72 cm
Mesa de plástico quadrada sem forro na superfície.

Unidade/
Diária

100

388,00

38.800,00

Unidade/
Diária

6900

6,78

46.782,00

Cadeira de plástico resistente com encosto, e sem
forro na superfície e no encosto.

Unidade/
Diária

25600

2,90

74.240,00

PONTO DE
Ponto de energia em baixa corrente adaptados
ENERGIA TOMADA para plugues de 10A com diâmetro dos furos de
10A
4,0mm, utilizados para conexão de aparelhos
eletrônicos comuns ( televisor, DVD’s Player,
liquidificador, notebooks etc..).
PONTO DE
Ponto de energia que suporte mais corrente elétrica
ENERGIA TOMADA adaptados para aceitar tantos plugues de 10ª
20A
quanto os plugues de 20A com diamentro dos furos
de 4,8mm, utilizados em aparelhos que consomem
mais energia.
REBAIXAMENTO Instalaçao de Lycra em toda parte interna do
DE COBERTURA espaço de evento com tecido na cor branca
rebaixando a cobertura. do espaço par
aproporcionar e adequar o uso de maquinas de Ar
condicionado par arefrigeraçao do ambiente
Bebedouro Elétrico Potência 80 w; Água Natural e Gelada ; Tipo
Refrigerado ; Refrigeração Eletrônico

Unidade/
Diária

160

19,38

3.100,80

Unid/Período

170

19,38

3.294,60

M²/Período

7500

16,52

123.900,00

Unidade/
Diária

50

58,16

2.908,00

9

Púlpito

Púlpito em Acrílico para leituras em solenidades e
eventos. - Orador - M. Ceri.

Unidade/
Diária

40

96,94

3.877,60

10

Púlpito

Pulpito em Acrilico para Assinaturas de Contratos e
Convenios - Documentos

Unidade/
Diária

20

117,61

2.352,20

11

Púlpito

Suporte de Acrilico para Placas disserramento

Unidade/
Diária

20

116,32

2.326,40

12

Acriílico

Acrilico para Nomes das Autoridades

Unidade/
Diária

200

19,38

3.876,00

13

Radio transmissor

70

116,32

8.142,40

16 Canais; VHF ; 2 ou 4 botões programáveis ;
Unidade/
Diária
CSQ/PL/DPL ; Bloqueio de canal ocupado ; Canal
exclusivo de recepção ; Chamada seletiva ;
Compressão de voz ; Transmissão interna ativada
por voz ; Eliminação de canal ruidoso; Alerta de
chamada ; Verificação do rádio (recepção) ; Inibição
seletiva (recepção) ; Limitador de tempo de
transmissão ; Ptt-id ; Repetidor / comunicação
direta ; Varredura de dupla prioridade ; Sinalização
MDC-1200 ; Sinalização quick-call ; Sinalização
DTMF
VALOR TOTAL DO LOTE VIII: QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS.
LOTE X

430.000,00
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BANHEIRO QUÍMICO
1

2

3

4

Cabine Sanitaria

CABINES SANITÁRIOS: Cabines individuais em
Unidade/
polietileno de alta densidade contendo mictório,
Diária
vaso sanitário, porta papel higiênico, reservatório de
200lts para dejetos, indicador de ocupado e livre, as
unidades não podem ter nenhuma ligação com o
esgoto e deverão ter esgotamento diário através de
caminhão sugador.
Cabine Sanitaria - Cabine sanitária contendo vaso sanitário e mictório
Unidade/
Luxo
com estrutura fabricada em polietileno de alta
Diária
densidade, suporte para papel higiênico, suporte de
álcool em gel, espellho, dispenser de protetor de
acento descartavel, cesto forrado com sacos de
lixo, aromatizante, com piso antiderrapante,
superfície das paredes internas lisas , telas
superiores para circulação de ar, dispositivo de
trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas
portas
indicando masculino ou feminino
esgotamento através de equipamento a vácuo e
higienização com produto biodegradável – sendo
feita higienização diária durante o período de
utilização.
Cabine Sanitaria - Cabine sanitária contendo vaso sanitário e mictório
Unidade/
Especial PNE
com estrutura fabricada em polietileno de alta
Diária
densidade, com piso antiderrapante, superfície das
paredes internas lisas , telas superiores para
circulação de ar, rampa de acesso , suporte de
apoio,
dispositivo de trinco com indicação
livre/ocupado. Placas nas portas
indicando
masculino ou feminino esgotamento através de
equipamento a vácuo e higienização com produto
biodegradável – sendo feita higienização diária
durante o período de utilização.
Sanitário Móvel
Caminhões
projetados
para
atender
Unidade/
respectivamente até 23 usuários (12 femininos e 11
Diária
masculinos); Equipados com os seguintes
acessórios:; Dispenser de papel higiênico,
Dispenser de papel de assento, Dispenser de álcool
gel para higienização das mãos, Porta Bolsas na
área feminina e porta objetos na áreas masculina,
Cortinas nos sanitários femininos, Piso antiderrapante, Extintor de Incêndio, área de espelhos,
Escadas de entrada e saída, Iluminação Interna e
Externa, Mictórios e vasos sanitários, Exaustor para
expulsão de gases
VALOR TOTAL DO LOTE X: DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS.
LOTE XI
ARQUIBANCADA

430

236,00

101.480,00

120

295,00

35.400,00

70

295,00

20.650,00

30

3.449,00

103.470,00

261.000,00
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1

Arquibancada

900
Arquibancada em estrutura tubular de 1.1/2” interno
M²/Período
com parede de espessura mínima 3mm, com
08(oito)
degraus,
cada
degrau
medindo
70x2,00mts, sendo o primeiro degrau com 1,00m de
acesso com estrutura de treliça com 0,30cm de
largura, sendo o metalon do pranchão de 70x30m
com parede de 3mm, com áreas de acesso (
entrada e saída), fechamento em compensado
naval pintado med. 1,60 mts de altura na parte
interna e 2,20mts na parte externa, guarda corpo
em todas as laterais e escadas de acesso com
corrimão de segurança.
VALOR TOTAL DO LOTE XI: DUZENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS.

236,11

212.499,00

212.499,00

LOTE XV
MÓVEIS PARA LOUGE
1

Cadeira de ferro produzida em aço carbono, com
solda sistema Mig de alta resistência com
estofado revestido com espuma laminada na cor
branca
Mesa de Ferro com Mesa de ferro produzido em aço carbono, com
Tampão de Vidro solda sistema Mig com tampão de vidro redondo
para 8 pessoas

Unid/Período

4000

19,30

77.200,00

Unid/Período

1000

96,60

96.600,00

3

Mesa de Madeira 4
Lugares

Unid/Período

1000

48,27

48.270,00

4

Cadeira de Madeira Cadeira de Madeira Rústica de alta resistência

Unid/Período

4000

24,16

96.640,00

2

Cadeiras de Ferro
com Estofado

Mesa de Madeira Rústica para 4 lugares

5

Sofás 2 Lugares

Sofá de 2 lugares com estofado

Unid/Período

20

96,54

1.930,80

6

Sofás 3 Lugares

Sofá de 3 lugares com estofado

Unid/Período

20

176,96

3.539,20

7

Lixeiras Pequenas

Lixeiras de 20cm

Unid/Período

300

14,50

4.350,00

8

Espelho de Corpo

Espelho para corpo inteiro de 50cm x 150cm

Unid/Período

50

19,40

970,00

VALOR TOTAL DO LOTE XV: TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS.

ERRATA
PUBLICADO NO D.O.Q. N.º 553 DE 14/04/2015.
Onde se lê: PORTARIA Nº 0446/SEMAD/2015 – Processo nº 7757/2011/03. Com base no parecer da Assessoria Jurídica,
autorizo a abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face da servidora Elisabete Correa Silva Ceazr,
Médico Clínico Geral, matrícula 5575/11, em obediência ao art.154, § 4°, III, da Lei 1060/2011.

329.500,00
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Leia-se: PORTARIA Nº 0446/SEMAD/2015 – Processo nº 7758/2011/03. Com base no parecer da Assessoria Jurídica,
autorizo a abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face da servidora Elisabete Correa Silva Cezar,
Médico Clínico Geral, matrícula 5575/11, em obediência ao art.154, § 4°, III, da Lei 1060/2011.
Ao GAP,
Publique-se.
Em, 17/04/2015.
Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 8437/91 – PMQ
CRA/RJ 2063475-7

Atos da Secretária Municipal de Assistência Social
ATO Nº 002/15, de 20 de abril de 2015.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à Lei n.º 452/99, de 29 de
dezembro de 1999, do Decreto Municipal 216/00 de 18 de janeiro de 2000 e Decreto 1823/15, de 17 de abril de 2015.
RESOLVE:
1- Instituir a Comissão do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária do cuidador diurno e noturno, auxiliar
de cuidador diurno e noturno e pedagogo para o Abrigo Municipal de Queimados para suprir a necessidade de mão de obra
especializada, visando atender os contratos e convênios firmados no Município, nos termos da Lei n.º 452/99.
2- Ficam designados os servidores: Valéria Consuelo Leite Cordeiro, matrícula nº 10.599/01; Karine Vizzoni da Silva Coelho,
matrícula nº 8767/02; e Eliane Mara de Mello Pinto Leite, matrícula nº 10.579/01, para, sob a presidência da primeira,
comporem a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo de suas atribuições e sem ônus para o Município.
3- O Processo Seletivo Simplificado será coordenado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, e nos termos do art.
4º da Lei n.º 452/99, será realizado com base em critérios objetivos, que estão previstos no Anexo II deste Ato.
4- Serão oferecidas o total de 34 (trinta e quatro) vagas, distribuídas de acordo com a tabela relacionada no Anexo I deste
Ato.
5- A duração do contrato será de 06 (seis) meses, a partir da celebração, para a execução do objeto, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 3º da Lei 452/99.
6- Os candidatos selecionados e admitidos no Processo Seletivo Simplificado ficarão sujeitos à remuneração e à jornada de
trabalho de acordo com o cargo ocupado, conforme descrito no Anexo I deste Ato.
7- As inscrições serão realizadas mediante a entrega de currículo impresso, na Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS, localizada na Rua Eugênio Castanheira, nº 176 – Centro – Queimados, nos dias 20 e 22 de abril de 2015, no horário
de 09:00h às 15:00h, fazendo-se acompanhar o currículo, obrigatoriamente, de fotocópia simples dos documentos que
comprovam o título mencionado ou documento equivalente, para verificação da respectiva pontuação.
8- A pontuação obtida por todos os candidatos inscritos será divulgada, assim como a listagem do candidato selecionado,
através de publicação no Diário Oficial do Município de Queimados – DOQ.
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9- Os candidatos selecionados deverão entregar os documentos para contratação (cópia da Identidade, do CPF, do
comprovante de residência, do PIS e dos Diplomas, além de uma foto 3x4 e de atestado médico admissional, assinado por
Médico do Trabalho) no dia 28 de abril de 2015, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Eugênio
Castanheira, nº 176 – Centro – Queimados, no horário de 09:00h às 15:00h, sob pena de, não apresentando os documentos
requeridos, perder o direito à vaga. No momento da entrega dos documentos requeridos para a contratação, o candidato
selecionado também deverá apresentar o original, ou a fotocópia autenticada, dos títulos e documentos, cuja cópia simples
apresentou no momento da inscrição.
10- A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição do candidato, desde que verificada quaisquer falsidade ou irregularidade
nas declarações ou nos títulos e documentos apresentados.
11- As ocorrências não previstas neste Ato serão resolvidas a critério da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Ana Paula Pontes Rosalino
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I

NÚMERO
DE VAGAS

SALÁRIO

CARGA HORÁRIA

Cuidador Diurno

08

R$ 900,00

Plantão 12h por 36h

Cuidador Noturno

08

R$ 1.080,00

Plantão 12h por 36h

Auxiliar de Cuidador Diurno

08

R$ 800,00

Plantão 12h por 36h

Auxiliar de Cuidador Noturno

08

R$960,00

Plantão 12h por 36h

Pedagogo

02

R$ 1.200,00

30 horas semanais

CARGO

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
CARGO
Pedagogo

HABILITAÇÃO

TÍTULOS

- Escolaridade mínima: Nível
Superior em pedagogia.

Experiência
profissional
projetos sociais.

- Experiência em atendimento a
crianças e adolescentes.

Pós graduação lato sensu

PONTUAÇÃO
em

01 ponto para cada ano (12
meses) até o limite de 05 anos.
01 ponto
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Cuidador Diurno

Cuidador Noturno

Auxiliar de Cuidador Noturno

02 pontos

Doutorado

03 pontos

- Escolaridade Mínima: Nível
médio e capacitação específica;

Experiência
profissional
projetos sociais.

- Experiência em atendimento a
crianças e adolescentes.

Pós graduação lato sensu

01 ponto

Mestrado

02 pontos

Doutorado

03 pontos

- Escolaridade Mínima: Nível
médio e capacitação específica;
- Experiência em atendimento a
crianças e adolescentes.

Auxiliar de Cuidador Diurno

Mestrado

Experiência
profissional
projetos sociais.

em

em

01 ponto para cada ano (12
meses) até o limite de 05 anos.

01 ponto para cada ano (12
meses) até o limite de 05 anos.

Pós graduação lato sensu

01 ponto

Mestrado

02 pontos

Doutorado

03 pontos

- Escolaridade mínima: Nível
fundamental e capacitação
específica.

Pós graduação lato sensu

01 ponto

- Experiência em atendimento a
crianças e adolescentes.

Mestrado

02 pontos

Doutorado

03 pontos

- Escolaridade mínima: Nível
fundamental e capacitação
específica.
- Experiência em atendimento a
crianças e adolescentes.

Experiência
profissional
projetos sociais.

Experiência
profissional
projetos sociais.

em

em

01 ponto para cada ano (12
meses) até o limite de 05 anos.

01 ponto para cada ano (12
meses) até o limite de 05 anos.

Pós graduação lato sensu

01 ponto

Mestrado

02 pontos

Doutorado

03 pontos

CRITÉRIO ELIMINATÓRIO

CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
Em caso de empate será contratado o candidato com maior idade.
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Atos do Conselho Municipal de Saúde
Ofício Nº 0029/ 2015
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições, vem através deste solicitar a
V. Sª, que seja publicado em DOQ, a Reunião Ordinária que será realizada, no dia 30 de Abril de 2015, às 17:00 horas, na
sede do Conselho Municipal de Saúde, Rua Mesquita, 74 - Centro - Queimados/ RJ, com a seguinte pauta:
1)
2)

Leitura e Aprovação de Pauta;
Apresentação da Assessora Jurídica do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, designada pela
SEMUS (Secretária Municipal de Saúde), Senhora Eloiza de Oliveira Silva do Nascimento;
3) Discussão referente ao Ressarcimento ao FMS (Fundo Municipal de Saúde) da gestão do período de 2010 a
2012;
4) Esclarecimento ao corte no Orçamento de 2015 da Saúde no Município de Queimados;
5) Convocação do Setor de Regulação para esclarecimentos ao pleno do Conselho, referente ao
funcionamento do setor;
6) Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do Relatório do SARGSUS do Ano de 2014;
7) Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do PAS (Programação Anual de Saúde) de 2015;
8) Atualização das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde de Queimados;
9) Definição da Comissão Organizadora para a Realização da Plenária Ampliada de Saúde do Município de
Queimados;
10) Informes e Assuntos Gerais.
Queimados, 20 de Abril de 2015.
Marco Venicio dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Avisos, Editais e Notificações
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°10.2015
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/1829/13.
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortencia, 254 – Centro, das 10:00 ás 16:00 horas,
mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 06/05/2015 as 10:00
horas.
Denilson Vilar de Queirós
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CONCORRENCIA N°03.2015
OBJETO: Execução de obras de reforma com ampliação da Escola Municipal Oscar Weinschenck - Queimados – RJ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10761/2014/05.
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254 - Centro,
nesta, das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo contendo o CNPJ da
Empresa.
DATA / HORA: 21/05/2015 as 10:00 horas.
Denilson Vilar de Queiroz
Presidente- CPLMSO
EDITAL 001/2015/CMDCA
CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS,
RIO DE JANEIRO | GESTÃO 2016 – 2020
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Dispõe sobre a Edital de Convocação do Processo Unificado de Escolha dos Conselheiros e
Conselheiras Tutelares do Município de Queimados, Rio de Janeiro, gestão 2016-2020 a
realizar-se no dia 4 de outubro de 2015, e dá outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições
legais, conforme o artigo 139 da Lei Federal n. 8069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), da Lei
Municipal nº 1152/13, de 12 de julho de 2013, da resoluções do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no uso de suas atribuições estabelecidas na legislação em vigor, do regimento interno e a deliberação, por
unanimidade, dos conselheiros presentes na reunião extraordinária realizada no dia 20 de abril de 2015, e
CONSIDERANDO QUE:
O processo de escolha/eleição unificado para provimento dos cargos de Conselheiros e Conselheiras Tutelares do Município
de Queimados, organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Coordenado pela
Comissão Especial Eleitoral designada pelo referido Conselho, observará as normas da Lei Federal n.º 8.069/1990 e Municipal
n.º 1.152/13 de 12 de julho de 2013 e n.º 973/09, de 24 de dezembro de 2009 , bem como as Resoluções, através da
RESOLUÇÃO CMDCA, e, o que prescreve este Edital;
FAZ PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS (AS) INTERESSADOS (AS), QUE SE ACHAM ABERTAS, de 27 de ABRIL a
29 de MAIO de 2015 (27.04.15 a 29.05.15), as inscrições para concorrerem ao processo de escolha para provimento de cinco
(05) cargos de Conselheiros (as) Tutelares do Município de Queimados, Rio de Janeiro.
1. DOS REQUISITOS
1.1. São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de Conselheiros (as) do Conselho Tutelar de Queimados, Rio de
Janeiro:
I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a vinte e um (21) anos;
III – residir no Município de Queimados, no mínimo há dois (2) anos;
IV – possuir escolaridade mínima do Ensino Médio, devidamente comprovada;
V – efetivo trabalho com crianças e adolescentes ou em defesa crianças e adolescentes pelo prazo não inferior a um (1) anos,
atestado entidades governamentais e/ou não governamentais regularmente inscritas e registradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e/ou Conselhos Setoriais da Educação e da Assistência Social;
VI – ter participado de curso, seminário ou jornada de estudos cujo objeto seja o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA,
ou a discussão de políticas de atendimento à criança e ao adolescente;
VII – estar em pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de Conselheiro (a) Tutelar;
VIII – não ter sido penalizado (a) com a destituição da função de Conselheiro (a) Tutelar, nos termos do que dispõe a Lei
Municipal, nos cinco (5) anos antecedentes a esta eleição;
IX – ser aprovado (a) em prova de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Políticas Públicas;
X – Ser e domiciliado no município:
1.1. Submeter-se-ão à prova de conhecimentos os (as) candidatos (as) que preencherem os requisitos à
candidatura, constantes nos incisos I a VIII e X do item 1.1.
1.2. A idade mínima legalmente estabelecida no inciso II do item 1.1, como condição de elegibilidade é verificada
tendo por referência à data da posse. (Vide art. 11, § 2º da Lei n.º 9.504/1997).
XI – O valor da taxa de inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais), através de deposito identificado no CPF do candidato na
conta corrente:
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CPNJ: 18.442.911/0001-34
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Banco: Banco do Brasil
Agência: 1581-4
Conta Corrente: 31.827-2
1.4. Não poderão participar do Processo de Escolha:
I – Qualquer cidadão ou cidadã que não preencham os requisitos previstos nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 deste Edital.
II – Conselheiros e Conselheiras Tutelares que exerceram a função por dois mandatos consecutivos e que tiveram o mandato
estendido/prorrogado.
III – Para fim de candidatura os mandatos dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares anteriores ao Processo de Escolha em
Data Unificada serão considerados com base na norma que orientou o seu processo de escolha.
1.5. A candidatura é individual, não sendo admitida a composição de chapas.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições serão realizadas no Protocolo Geral/SEMAD da Prefeitura Municipal de Queimados, endereçados ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, órgão vinculado administrativamente a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.
2.2. Não serão aceitos requerimentos de inscrições por via postal, internet, fax ou por procuração e, faltando documentação.
2.3. O requerimento de inscrição, dirigido ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
disponível na sede do CMDCA e/ou no site www.queimados.rj.gov.br para impressão, deverá ser entregue no Protocolo
Geral/SEMAD da Prefeitura Municipal de Queimados, acompanhado com a documentação relacionada no item 2.5 deste
Edital.
2.3.1. O Protocolo Geral/SEMAD da Prefeitura Municipal de Queimados é o único local autorizado para recebimento dos
requerimentos de inscrição para o processo de escolha dos conselheiros tutelares do Município de Queimados, Rio de Janeiro.
2.4. No requerimento deverá constar a qualificação do (a) candidato (a), profissão atual e anterior, o lugar em que exerceu
cargo ou função pública, atividade ou emprego privado.
2.4.1. Cópia do prova de pagamento da taxa de inscrição preliminar feita por meio Depósito Identificado no CPF do Candidato.
2.4.2. Requerimento a próprio punho, de pedido de isenção de taxa de inscrição deferido, nos termos do subitem 8.11. e 8.11.1
deste edital;
2.5. O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos, sendo juntados por cópia e acompanhados dos
originais para simples conferência os referentes às letras “a”, “c”, “d”, “e” e “f”:
a) cópia da Carteira de Identidade:
Serão considerados documentos de identidade: Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança
(RG), pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou por Órgãos ou
Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação (OAB, CORECON, CRA, CREA, CRM,
CRO etc.), Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteiras funcionais do Ministério Público;
Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
b) originais das Certidões de Quitação Eleitoral e de Crimes Eleitorais, expedidas gratuitamente no sitio do Tribunal Superior
Eleitoral – TSE, www.tse.jus.br;
c) cópia do cadastro de pessoa física – CPF;
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d) cópia do comprovante de residência (talão de água, telefone fixo, energia, IPTU) em nome do (a) candidato (a) e/ou em
nome do (a) esposo (a), pai ou mãe, sendo: um comprovante com data de emissão e/ou vencimento, no mínimo até o mês de
março de 2013 e, outro com data atualizada, para fins de comprovação dos dois (2) anos de residência no Município de
Queimados/Rio de Janeiro. No caso do comprovante de residência não estar contemplado nas hipóteses acima, deverá
apresentar declaração com firma reconhecida por verdadeira do titular do endereço, declarando a residência do(a)
candidato(a);
e) cópia de certificado (s) ou declaração de participação em curso, seminário, jornada de estudos cujo objeto seja o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA ou a discussão de políticas de atendimento à criança ao adolescente por instituição idônea
com comprovação do número de horas e programa desenvolvido, comprovando conteúdo específico na área da Criança e do
Adolescente;
f) cópia do histórico escolar e/ou do diploma que comprove escolaridade mínima de ensino médio;
g) declaração, subscrita do próprio punho, sobre antecedentes criminais, procedimentos administrativos em que tenha sido
indiciado, ações em que seja ou tenha sido réu, no juízo cível ou criminal, protestos de títulos, penalidades no exercício de
cargo público ou qualquer outra atividade profissional;
h) originais das certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal;
i)
ii)

o efetivo trabalho com crianças e adolescentes ou em defesa crianças e adolescentes, pelo prazo não inferior a um
(1) anos,
deverá ser comprovado por meio dos documentos relacionados nos itens “I” e/ou “II” e/ou “III”:

I) cópia autenticada do contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) por
período igual ou superior a um ano comprovando o efetivo trabalho com crianças e adolescentes ou em defesa;
II) cópia autenticada do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário expedido nos termos da Lei n.º 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, por período igual ou superior a um ano comprovando o efetivo trabalho com crianças e
adolescentes ou em defesa;
III) originais de no mínimo duas declarações atestando efetivo trabalho com crianças e adolescentes ou em
defesa, expedidas a partir de abril de 2015; assinadas com firma reconhecida por um dos representantes legal
da instituição, acompanhada com cópia autenticada do Atestado de Funcionamento, expedido pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou Conselhos Setoriais da Educação, e da Assistência
Social atualizado.
j) atestados médicos nas especialidades de: psiquiatria e clínico geral que certifiquem estar o (a) requerente em pleno gozo
das aptidões físicas e mental para o exercício do cargo de Conselheiro (a) Tutelar, fornecidos por profissional habilitado pelo
Conselho Regional de Medicina – CRM;
i) No ato do requerimento de inscrição deverá ser entregue o atestado fornecido pelo psiquiatria e clínico geral, o
não cumprimento acarretará o impedimento o requerimento.
k) certificado de reservista ou outro documento que prova que esteja em dia com o serviço militar, somente para os homens;
l) fotografia recente do candidato, obrigatoriamente em formato digital e salva em CD e/ou DVD, preferencialmente em preto e
branco, observado o seguinte (Lei n.º 9.504/97, art. 11, § 1°, VIII):
l.1) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
l.2) profundidade de cor: 8bpp em escala de cinza;
l.3) cor de fundo: uniforme, preferencialmente branca;
l.4) características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem adornos, especialmente aqueles
que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor; e
m) se a fotografia não estiver nos moldes exigidos nas letras l, l.1, l.2, l.3 e l.4, a Comissão Especial Eleitoral determinará a
apresentação de outra, e, caso não seja suprida a falha, o registro deverá ser indeferido;
2.5.1. As declarações de que tratam as letras “g” e “i”, do item 2.5, só serão aceitas se expedidas a partir data da publicação
deste Edital.
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2.6. O candidato será identificado pelo nome escolhido para constar na urna e pelo número indicado pela ordem alfabética no
Edital de Homologação de Candidaturas expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2.7. O nome indicado, que será também utilizado na urna eletrônica, terá no máximo 30 (trinta) caracteres, incluindo-se o
espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o(a)
candidato(a) é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não
seja ridículo ou irreverente.
2.7.1. O candidato que, mesmo depois de intimado, não indicar o nome que deverá constar da urna eletrônica, concorrerá com
seu nome próprio, o qual, no caso de homonímia ou de excesso de caracteres, será adaptado pela Comissão Especial Eleitoral
no julgamento do pedido de Requerimento de Inscrição.
2.8. Verificada a ocorrência de homonímia, a Comissão Especial Eleitoral procederá atendendo ao seguinte (Lei n.º 9.504/97,
art. 12, § 10, 1 a V):
2.8.1. Havendo dúvida, poderá exigir do(a) candidato(a) prova de que é conhecido(a) pela opção de nome indicada no
Requerimento de Inscrição;
2.8.2. Ao candidato que, até 11 de julho de 2015, estiver exercendo mandato de Conselheiro(a) Tutelar, ou o tenha exercido
nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, se tenha candidatado com o nome que indicou, será deferido o seu uso,
ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com o mesmo nome;
2.8.3. Ao candidato que, por sua vida política, social ou profissional, seja identificado pelo nome que tiver indicado, será
deferido o seu uso, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com o mesmo nome;
2.8.4. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2.8.2 e 2.8.3 deste Edital, a Comissão
Especial Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 (dois) dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem
usados;
2.8.5. Não havendo acordo no caso do item 2.8.4 deste Edital, a Comissão Especial Eleitoral registrará cada candidato com o
nome e sobrenome constantes no Requerimento de Inscrição de Candidatura.
2.8.6. A Comissão Especial Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinado nome por ele
indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor (Lei n.º 9.504/97, art. 12, § 2º).
2.8.7. Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, será deferido o do que
primeiro o tenha requerido (Súmula -TSE n.º 4).
3. DA REMUNERAÇÃO
3.1. O cargo de Conselheiro (a) Tutelar terá remuneração equivalente à do cargo em comissão do Município de Queimados, de
simbologia CC4 e/ou a equivalente na hipótese de alterações na legislação vigente.
3.2. Sendo eleito (a) funcionário (a) público municipal, fica-lhe facultado optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo,
vedada a acumulação de vencimentos.
3.3. A remuneração percebida pelo (a) Conselheiro (a) Tutelar, não gera relação de emprego com a Municipalidade.
3.4. São assegurados ao (a) Conselheiro (a) Eleito (a) o direito a:
I - cobertura previdenciária;
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - gratificação natalina.
4. DA CARGA HORÁRIA
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4.1. Para atingir seus objetivos o Conselho Tutelar Queimados funcionará diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados,
vinte e quatro (24) horas por dia.
4.2. Além das 8 (oito) horas diárias de segunda a sexta-feira, os Conselheiros eleitos ficam obrigados a cumprirem também as
escalas dos plantões de segunda a sexta-feira, das 18h00 às 08h00min e, aos sábados, domingos e feriados integralmente.
4.2.1. De segunda a sexta-feira, no período compreendido das 08h00min às 18h00min, o Conselheiro eleito deverá cumprir 40
horas semanais. Além das escalas dos plantões de que trata o item 4.2 deste Edital.
5. DA FASE PRELIMINAR
5.1. A fase preliminar compreenderá duas etapas: análise de documentos e a prova de conhecimentos.
5.2. Na fase preliminar, serão considerados aptos os (as) candidatos (as) que preencherem todos os requisitos dos itens 1 e 2
deste Edital e alcançarem nota igual ou superior a 6,0 (seis ) na prova de conhecimentos.
5.3. A prova de conhecimentos será objetiva e compreenderá sessenta (60) questões: sendo quinze (15) questões sobre
conhecimentos gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, quinze (15) questões referentes à análise de casos
concretos envolvendo a aplicação de medidas de proteção pertinentes aos pais ou responsável relativas ao exercício da função
de Conselheiro (a) Tutelar e, dezesseis (30) questões sobre Políticas Públicas do Município de Queimados, Rio de Janeiro, nas
áreas de:
5.3.1. Educação – seis (6) questões;
5.3.2. Saúde – seis (6) questões;
5.3.3. Trabalho – três (3) questões;
5.3.4. Habitação – três (3) questões;
5.3.5. Segurança – seis (6) questões; e
5.3.6. Assistência Social – seis (6) questões.

5.4. A prova constará de questões de múltipla escolha, com cinco (5) alternativas para resposta, sendo adotada, para fins de
correção, uma única resposta correta por questão.
5.4.1. O Conteúdo da prova de conhecimentos será elaborado a partir das seguintes referências bibliográficas:
5.4.1.1. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990;
5.4.1.2. Lei Municipais: n.º 1.152/13, de 12 de julho de 2013 e n.º 973/09, de 24 de dezembro de 2009 ;
5.4.1.3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996);
5.4.1.4. Lei Federal n.º 10.097, de 19 de dezembro de 2000 – Lei do Menor Aprendiz;
5.4.1.5. Lei de Organização da Assistência Social – Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
5.4.1.6. Política Nacional de Assistência Social e Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social –
NOB/SUAS; e
5.4.1.7. Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
5.4.2. Como referência básica para pesquisas de documentos, revistas, resoluções, leis etc., sugere-se, entre outros, os
seguintes endereços eletrônicos:
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/_lei-principal.htm
http://www.mds.gov.br
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/sistema-nacional-de-medidas-socioeducativas/sistemanacional-de-atendimento-socioeducativo-sinase-1
5.5. O (a) candidato (a) deverá assinalar as opções escolhidas, na Folha de Respostas personalizada, único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Caderno de Prova.
5.6. É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) verificar se o seu caderno de prova está completo e se as informações
contidas na Folha de Respostas conferem com os seus dados de inscrição, sob pena de não ser revista a sua pontuação e a
sua classificação.
5.7. O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica azul. Não serão computadas
questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que seja legível.
5.8. Motivará a eliminação do (a) candidato (a) do Processo de Escolha, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou
a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Processo Eleitoral, aos
comunicados, às instruções ao (a) candidato (a) ou às instruções constantes da prova.
5.9. Será excluído do Processo de Escolha o (a) candidato (a) que:
a)

apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;

b)

não comparecer à prova de conhecimentos, seja qual for o motivo alegado;

c)

não apresentar documento que bem o identifique;

d)

ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;

e)

ausentar-se do local de prova antes de decorridas 02 (duas) horas de início da mesma;

f)

ausentar-se da sala de provas levando a Folha de Respostas;

g)

lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;

h)

for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso ou qualquer
outro ardil para fraudar o Processo de Escolha;

i)

será eliminado do concurso, o(a) candidato(a) que, durante a realização das provas, for surpreendido portando
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, MP3 e similares, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; e

j)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

5.10. A prova de conhecimentos terá duração de quatro (4) horas.
5.11. Não será permitida a entrada de Candidatos(as) que estiverem portando, mesmo desligados, qualquer aparelho ou
utensilio relacionados na letra “i” do item 5.9, deste Edital, no local de realização das provas.
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5.12. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova de conhecimentos, em virtude
do afastamento do (a) candidato (a) da sala de prova.
5.13. O (a) candidato (a) só poderá levar consigo o caderno de questões após três (3) horas do início da prova de
conhecimentos.
5.14. O Edital de Convocação dos (as) candidatos (as) Aptos (as) para a prova de conhecimentos a ser expedido pela
Comissão Especial Eleitoral será publicado no mural do CMDCA e/ou no site www.queimados.rj.gov.br, até o dia 3 de junho
de 2015 (03/06/2015).
5.15. A aplicação da prova de conhecimentos será no dia 11 de julho de 2015 (sábado), das 08h30min às 12h30min, em
local a ser divulgado pelo Órgão e/ou Instituição responsável da execução do Processo de Escolha/Comissão Especial Eleitoral
no endereço eletrônico do CMDCA, www.queimados.rj.gov.br.
5.15.1. O (a) candidato (a) fica advertido que deverá acessar o endereço eletrônico da PREFEITURA DE QUEIMADOS,
relacionado no item 5.15 deste Edital, para consultar o local onde será aplicada a prova de conhecimentos.
5.16. Somente será admitido na sala de provas o (a) candidato (a) que estiver portando documento de identidade.
a) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; pelo DETRAN, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
carteira de trabalho.
5.16.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, carteiras de identificação (sem foto), nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados.
5.16.2. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
5.16.3. Por ocasião da realização das provas, o (a) candidato (a) que não apresentar documento de identidade original, na
forma definida no item 5.16 deste edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do processo de
escolha.
5.16.4. Caso o (a) candidato (a) esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, sessenta (60) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
5.17. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, em nenhuma hipótese.
5.17.1. A ausência do (a) candidato (a) à prova de conhecimentos, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência e
resultará em sua eliminação do Processo de Escolha.
6. DOS RECURSOS DA PROVA DE CONHECIMENTOS
6.1. Serão admitidos recursos quanto:
a) à aplicação da prova de conhecimentos;
b) às questões da prova de conhecimentos e gabaritos preliminares;
c) ao resultado preliminar da prova de conhecimentos.
6.2. O prazo para interposição de recurso será de três (3) dias úteis contados a partir da publicação do Edital com os
resultados da prova de conhecimentos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data da publicação no site
www.queimados.rj.gov.br.
6.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada hipótese descrita no item 6.1, deste capítulo, devidamente
fundamentado em formulário próprio disponibilizado no Anexo Único do presente Edital, sendo desconsiderado recurso de igual
teor.
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6.4. Os recursos deverão ser entregues pessoalmente e/ou por Procurador formalmente constituído, no local designado pelo
Órgão e/ou Instituição responsável da execução do Processo de Escolha/Comissão Eleitoral.
6.5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a data do comparecimento para
entrega no local designado pelo Órgão e/ou Instituição responsável da execução do Processo de Escolha/Comissão Eleitoral.
6.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído (s) a todos os candidatos
presentes à prova, independente de formulação de recurso.
6.7. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas de acordo com
o gabarito oficial definitivo.
6.8. Na ocorrência do disposto nos itens 6.6 e 6.7 deste capítulo, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para
outra superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
aprovação.
6.9. Serão de conhecimento do público as decisões dos recursos deferidos no endereço eletrônico da Prefeitura de
Queimados, ou seja, www.queimados.rj.gov.br.
6.10. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o julgamento, em caráter definitivo e
irrecorrível, dos pedidos de revisão de notas atribuídas à prova de conhecimentos.
7. DA FASE FINAL
7.1. Estarão aptos a concorrerem às eleições de Conselheiros (as) Tutelares os (as) candidatos (as) que alcançarem 50%
(cinquenta por cento) de acertos na prova de conhecimentos e que, concomitantemente, apresentaram todos os documentos
exigidos no ato da inscrição.
7.2. Os (as) candidatos (as) que deixarem de atingir a média 5,0 (cinco) na prova de conhecimentos, não terão suas
candidaturas homologadas, bem como não estarão aptos a submeterem-se ao processo de escolha.
7.3. O Edital de Publicação com os nomes dos (as) candidatos (as) aptos a concorrerem ao Processo de Escolha dos (as)
Conselheiros (as) Tutelares de Queimados será publicado até o dia 31 de julho de 2015, no mural do CMDCA, no site
www.queimados.rj.gov.br e no Diário Oficial do Município de Queimados-RJ.
7.4. As eleições serão realizadas no dia 4 de outubro de 2015, das 08h00min às 17h00min nos locais divulgados no Edital
dos Locais de Votação a ser expedido pela Comissão Especial Eleitoral e publicação no site www.queimados.rj.gov.br, nos
murais do CMDCA e da Câmara Municipal e no Diário Oficial do Município de Queimados, Rio de Janeiro
(www.queimados.rj.gov.br).
7.5. Poderão votar os (as) eleitores (as) que estejam inscritos (as) na Justiça Eleitoral do Município de Queimados- RJ, cinco
(5) cinco meses antes das eleições, ou seja, até o dia 4 de maio de 2015.
7.6. Considerar-se-ão eleitos (as) cinco (5) candidatos (as) que obtiverem maior votação, sendo os (as) demais, pela ordem de
classificação, suplentes.
7.7. Havendo empate na votação entre os (as) candidatos (as) será considerado (a) vencedor (a) o (a) candidato (a) mais idoso
(a).
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará conhecimento das presentes instruções e, tácita aceitação das normas e
condições do Processo de Escolha, tais como se acham estabelecidas neste Edital; nas Resoluções do CMDCA; nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados, editais e instruções específicas para realização do
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Queimados, Rio de Janeiro a realizar-se no dia 4 de outubro
de 2015.
8.2. O acompanhamento das publicações, editais, resoluções, avisos e comunicados referentes ao Processo de Escolha é de
responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a). Não serão prestadas informações por telefone.
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8.3. Todos os cálculos referentes à pontuação dos (as) candidatos (as) na prova de conhecimentos serão realizados com duas
casas decimais e, por se tratar de prova com questões objetivas, é vedada qualquer forma de arredondamento, principalmente
para cima, da nota obtida.
declarações e/ou certificados relativos à habilitação, classificação ou notas de candidatos
8.4. Não serão fornecidos atestados, declarações
(as), valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação no site www.queimados.rj.gov.br e no Diário Oficial
de Queimados - DOQ.
8.5. É de responsabilidade do (a) candidato (a) manter seu endereço residencial, e-mail
e mail e telefone atualizados, até que se
expire todo o Processo de Escolha.
8.6. A qualquer tempo poder-se-á
á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito a diplomação do candidato se constatadas
constatada
fraudes ou simulação nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização da prova de conhecimentos;
assegurada ampla defesa.
8.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em edital ou aviso a ser publicado no site
www.queimados.rj.gov.br.
8.8. Os (as) candidatos (as) eleitos (as) deverão, obrigatoriamente, participar dos cursos de qualificação
qualificaç
promovidos pelo
CMDCA/QUEIMADOS e/ou a quem for designado por ele.
8.9. Ficam os (as) candidatos (as) eleitos (as) no dia 4 de outubro de 2015, cientes que deverão entregar na Secretária
Executiva do CMDCA até o dia 5 de novembro de 2015,
2015 todos os Atestados
tados Médicos exigidos no item 2.5, letra “k”, deste
Edital. O descumprimento impedirá a Diplomação e Posse do (a) candidato (a) eleito (a).
8.10. Os (as) candidatos (as) eleitos (as) no dia 4 de outubro de 2015 para os Conselhos Tutelar do Município de Queimados,
Rio de Janeiro, serão diplomados(as) no dia 18 de dezembro de 2015 e empossados(as) no dia 10 de janeiro de
2016(domingo), em local a ser confirmado pela Comissão Especial Eleitoral e CMDCA/QUEIMADOS.
8.11. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição preliminar o candidato que:
I – estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007;
II – for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
8.11.1. A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma:
a) por meio de requerimento do candidato, a próprio punho,
punho, a ser entregue junto requerimento de inscrição, contendo a
indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.
8.12. Todo o processo de escolha será fiscalizado pelos Representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Jan
8.13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Espacial Eleitoral, ad referendum, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA/QUEIMADOS.

Maria das Dores Lima Matos
Presidente do CMDCA
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