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Atos do Prefeito 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,                    

                                                                                                                                                         RESOLVE: 
 

PORTARIA Nº 1085/19. PORTARIA Nº 1085/19. TORNAR sem efeito a PORTARIA Nº 1050/19 que NOMEOU ISMAEL SILVA DA 
COSTA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, Símbolo CC5, na Secretaria Municipal de Governo 
– SEGOV, a contar de 29/11/2 13469/01019, publicada no D.O.Q Nº 705/19 de 29 de novembro de 2019.  
 
PORTARIA Nº 1086/19. NOMEAR FABIO DE JESUS, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, 
Símbolo CC5, na Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, a contar de 05/12/2019.  
 
PORTARIA Nº 1087/19. EXONERAR o servidor SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO DIONISIO, matrícula 13469/01, do cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de Serviços Gerais Operacionais, Símbolo CC5, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – 
SEMCONSESP, a contar de 05/12/2019. 
 
PORTARIA Nº 1088/19. NOMEAR RAFAEL DOS REIS DA SILVA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Serviços Gerais 
Operacionais, Símbolo CC5, na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SEMCONSESP, a contar de 06/12/2019. 
 
PORTARIA Nº 1089/19. LOTAR a servidora ROSANA APARECIDA DA CRUZ TOLEDO, Coordenador de Rotinas Administrativas, 
Símbolo CC3- GAP, na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SEMCONSESP, a contar de 05/12/2019. 
 
 
*ERRATA 
PUBLICADA NO DOQ. 707/19 de 03 de dezembro de 2019. 
Onde se lê: PORTARIA Nº 1082/19. EXONERAR o servidor GILSON PEREIRA RODRIGUES, matricula 13665/01, do cargo em 
comissão de Assessor de Expediente, Símbolo CC6, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMUCTUR, a contar de 
03/12/2019. 
Leia-se: PORTARIA Nº 1082/19. EXONERAR o servidor GILSON PEREIRA RODRIGUES, matricula 13665/01, do cargo em 
comissão de Assessor de Expediente, Símbolo CC6, do Gabinete do Prefeito – GAP, a contar de 03/12/2019. 
 
Onde se lê: PORTARIA Nº 1082/19. NOMEAR LEANDRO MALAQUIAS DE SOUZA, no cargo em comissão de Assessor de 
Expediente, Símbolo CC6, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMUCTUR, a contar de 03/12/2019. 
Leia-se: PORTARIA Nº 1082/19. NOMEAR LEANDRO MALAQUIAS DE SOUZA, no cargo em comissão de Assessor de Expediente, 
Símbolo CC6, no Gabinete do Prefeito – GAP, a contar de 03/12/2019. 
*Republicado por haver incorreções. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
 

Atos do Procurador Geral do Município 
 

Processo n° 4334.2019.08. Com base no Mapa de Adjudicação elaborado pelo Departamento de Compras / SEMAD, à fl. 88, no 
parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 91/100, e no parecer da CGM à fl. 118/119, HOMOLOGO o procedimento referente 
à aquisição de Licenciamento Microsoft do Sistema Operacional Windows Professional 10 (WinPro 10 SNGL OLP Lagalization 
GetGenuine) para 10 (dez) microcomputadores (desktop e notebook), atendendo assim as necessidades da Procuradoria Geral do 
Município. ADJUDICO o objeto consignado à AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ Nº 22.233.581/0001-44, no valor de 
R$ 10.941,40 (dez mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos). 

 
CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA 

Procurador Geral do Município 
 

Atos do Secretário Municipal de Administração 
 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,  

                RESOLVE:  
 

PORTARIA Nº 1258/SEMAD/2019 – Com base no parecer da Assessoria Jurídica/SEMAD, DEFIRO o pedido de Adiamento de 
Posse de DAYNE TOMÉ RODRIGUES DA ROCHA, cargo Agente Comunitário de Saúde, nos termos do § 1º do Art. 13 da Lei 
1060/2011. Processo nº 5170/2019/03. 
 

ANDRÉ PEREIRA BAHIA 
Secretário Municipal de Administração 
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Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 
ATO N.º 096/SEMUS/2019 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 2°, II do Decreto Municipal n° 2.377/19 de 
17/04/2019 e considerando o processo administrativo n° 13.1518.15, objetivando futura contratação de Laboratório de Prótese Dentária 
que confeccione próteses totais e parciais removíveis (com estrutura metálica) para atender a demanda de munícipes que precisam 
passar por reabilitação oral, por necessidade de restabelecer função e estética. A empresa deverá dispor de profissional técnico para 
realização das etapas laboratoriais (protético) que serão realizadas em laboratório da empresa, e também profissional cirurgião 
dentista que irá atender aos pacientes, conduzir a confecção e entrega das referidas próteses utilizando espaço de um consultório do 
CEO, com carga horária mínima de 12 horas semanais, conforme descrição e especificações do Termo de Referência – Anexo I e 
demais anexos, com base na Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e o art. 2º, III c/c art. 5º, XII do Decreto Municipal n° 2.377/19 de 
17/04/2019, CUMPRE com a 1º Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços nº 04/2019, Pregão n°02/2019 (D.O.Q. n° 638 de 
23 de Agosto de 2019). Publicação deveria ter sido realizada em 22 de Novembro de 2019. Publique-se para regularização. 

 
LÍVIA GUEDES SIMÕES 

Secretária Municipal de Saúde - Órgão Gerenciador 
                   
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04/2019 
PREGÃO Nº 02/2019 
PROCESSO Nº 13.1518.15 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, localizada na Rua Hortência nº. 254 – Centro – Queimados - RJ, Pregoeira/SEMUS 
Srª. Lívia da Silva Moraes de Assis e sua Equipe de Apoio Sra. Natália Campos Bauer e Sr. Davidson Pinto Barboza, nomeados pela 
Portaria nº 002/SEMUS/2019 no DOQ nº 579 de 30/05/2019, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019 para 
REGISTRO DE PREÇOS, publicado no Diário Oficial do Município de Queimados do dia 26/06/2019, e a respectiva homologação, 
conforme fls. 444 do Processo nº. 13.1518.15, RESOLVE registrar os preços das empresas D.R.A. VIANA TRESSOLDI -ME, CNPJ: 
19.355.054/0001-06, 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, 10.520/2002 e Decreto Municipal n º 2.377/19, e Decreto 
Municipal 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 objetivando futura contratação de Laboratório de Prótese Dentária que confeccione 
próteses totais e parciais removíveis (com estrutura metálica) para atender a demanda de munícipes que precisam passar por 
reabilitação oral, por necessidade de restabelecer função e estética. A empresa deverá dispor de profissional técnico para realização 
das etapas laboratoriais (protético) que serão realizadas em laboratório da empresa, e também profissional cirurgião dentista que irá 
atender aos pacientes, conduzir a confecção e entrega das referidas próteses utilizando espaço de um consultório do CEO, com carga 
horária mínima de 12 horas semanais, conforme descrição e especificações do Termo de Referência – Anexo I e demais anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – UTILIZAÇÃO DA ATA  
A presente Ata poderá ser usada por órgãos participantes referidos no Anexo I – Termo de Referência e não participantes, desde que 
autorizados pela SEMUS/PMQ. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Constituem obrigações do órgão gerenciador: 
I - permitir à CONTRATADA o acesso aos locais da prestação dos serviços, desde que observadas as normas de segurança; 
II - notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 
III - efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 
IV- promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os 
praticados no mercado. 
 
Parágrafo único – esta Ata não obriga o Município de Queimados a firmar termo contratual com a CONTRATADA cujos preços 
tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas o objeto desta ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência de prestação ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Constituem obrigações da CONTRATADA:  
a) A contratada deverá executar os trabalhos protéticos com qualidade dentro do prazo estabelecido, respeitando sempre o teto de 80 
próteses/mês; 
b) Deverá fornecer todo material de consumo e instrumentais necessários para a realização de todas as etapas de confecção das 
próteses (moldeiras, cubas, espátulas, motor, brocas, lamparinas, alginato, gesso, cera, etc...) e também dar suporte técnico em todas 
fases; 
c) Deverá se responsabilizar pelo pagamento de salários, encargos e demais benefícios que se façam necessários e justos aos 
profissionais envolvidos no referido trabalho. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio: 
a) tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta; 
b) consultar previamente ao órgão gerenciador, objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida; 
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c) verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais 
desvantagens verificadas; 
d) encaminhar ao órgão gerenciador cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar de 
sua emissão, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, informando ao órgão 
gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O registro formalizado na presente ata firmada entre a PMQ e as empresas que apresentarem as propostas classificadas no presente 
certame terá validade pelo período de 12 (doze) meses a contar de sua publicação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA– PREÇOS REGISTRADOS 
Comporão a ata de registro de preços os valores e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva, sendo   
incluído o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  (art .13 do Dec. Mun. 2.377/19). 

 
Ao preço do primeiro colocado deverão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas 
apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote. 
 
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 média 
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 OITAVA– 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 NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto deverá ser recebido da seguinte forma: 
   
Parágrafo primeiro – Dentro do quantitativo a ser pactuado com o Ministério da Saúde, a saber, 80 próteses /mês, o contratado terá 
sempre 01 (um) mês para realizar o serviço totalmente. Respeitando todas as etapas necessárias para execução de uma prótese 
dentária. 
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Parágrafo segundo - O local onde serão realizadas todas as etapas clínicas, bem como a final, que será a entrega da Prótese pronta 
será o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que fica situado à Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 1170, Vila 
Pacaembú – Queimados/RJ.  
 
Parágrafo terceiro - As etapas laboratoriais serão realizadas no laboratório da contratada. 
 
Parágrafo quarto - Todas as etapas serão realizadas pelos profissionais da contratada e as entregas das próteses supervisionadas 
pela equipe do departamento de saúde bucal da SEMUS/PMQ. 
    
Parágrafo quinto - A contratada deverá refazer, sem qualquer ônus para o Município, o trabalho (Prótese) em que ficar constatado 
defeito de produção. 
 
Parágrafo sexto - A contratada deverá fornecer garantia de 90 dias para quaisquer próteses entregues aos pacientes, e a avaliação 
pericial para definição da concessão da garantia de troca da prótese ao paciente será realizada em conjunto com membro indicado da 
equipe da contratada juntamente com representante do Departamento de Saúde Bucal municipal, onde única condição para não 
concessão da garantia será a constatação de má utilização da prótese por parte do paciente. 
 
Parágrafo sétimo – A Contratada deverá participar formalmente ao Gestor da Ata, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) a 
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a prestação dos serviços. 
 
Parágrafo oitavo - 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. 
 
Parágrafo nono - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a 
ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato. 
 
Parágrafo décimo - A Contratada é responsável por quaisquer danos causados ao Município e/ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do contrato. 
 
Parágrafo décimo primeiro - O recebimento provisório ou definitivo, nos termos do art. 73 da Lei nº. 8.666/93, será fiscalizado pelo 
gestor do contrato ou por servidor designado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos materiais fornecidos, 
cabendo-lhe sanar as irregularidades detectadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da informação da 
irregularidade através da SEMUS.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O preço registrado na presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelado de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I - Por iniciativa da Administração: 
a) quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste registro de preços, nas 
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da lei nº. 8.666/93; 
b) se o preço registrado estiver superior ao praticado no mercado; 
 
II - Por iniciativa da CONTRATADA: 
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a CONTRATADA impossibilitado de cumprir os requisitos desta ata de registro de 
preços; 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será informado por correspondência com aviso 
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município de Queimados, considerando-se cancelado o preço registrado. 
 
Parágrafo terceiro – A solicitação da CONTRATADA para cancelamento do preço registrado poderá não ser aceita pelo órgão 
gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 
 
Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da CONTRATADA relativas ao 
respectivo registro. 
 
Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PMQ poderá, a seu exclusivo critério, 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado nos termos da alínea “a” do art. 40 da Lei nº. 8.666/93, por meio de petição que deverá ser instruída com 
as notas fiscais eletrônicas, empenho, certidões de regularidade fiscal, indicadas no edital; bem como relatório da Comissão 
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fiscalizadora do contrato, descrevendo a qualidade dos serviços prestados e avalição do nível de qualidade dos mesmos. Devendo, 
ainda a referida comissão certificar, o adimplemento da obrigação, avaliando a qualidade e eficiência da execução do objeto 
contratado. Só serão pagos os serviços efetivamente realizados sem defeitos ou imperfeições. 
 
Parágrafo primeiro – O prazo para pagamento é de até o 30 (trinta) dias do mês subsequente à efetiva prestação dos serviços. 
 
Parágrafo segundo – O contratado deverá comprovar a quitação com encargos sociais, advindo da presente prestação de serviços, 
tributos estaduais e municipais, instruindo o pedido de pagamento com os seguintes documentos: 
I - a nota fiscal eletrônica devidamente atestada; 
II – empenho; 
III - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, ou Certidão 
Positiva com efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
IV - certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
V - certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo referente a Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede da licitante. 
 
Parágrafo terceiro – A comprovação dos itens III, IV e V visa afastar a responsabilidade subsidiária do contratante em caso de 
inadimplência das obrigações trabalhistas do contratado. 
 
Parágrafo quarto – Quando o pagamento vier a ser efetuado em prazo superior, o valor devido será acrescido a título de penalização, 
juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, também “Pro-rata”, de acordo com o que preceitua o artigo 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei nº 
8.666/93, contados a partir do seguinte ao seu vencimento e até o dia de seu efetivo pagamento. 
 
Parágrafo quinto- Os pagamentos eventualmente antecipados, ou seja, efetuados antes da data do vencimento, sofrerá um desconto 
com base na variação do índice de TR (Taxa Referencial de Juros), “Pro-rata tempore”. 
 
Parágrafo sexto - A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de valores devidos a CONTRATADA, em casos de inadimplência dos 
encargos trabalhistas, encargos sociais, previdenciários e comerciais, que forem apurados em sede própria do Poder Judiciário ou que 
forem apurados pelo CONTRATANTE, através de processo administrativo, até que haja a regularização da dívida, na forma 
preconizada pelo art. 71 e seu §1º da Lei nº 8.666/93. O mesmo procedimento também será adotado nas hipóteses prevista no art. 70 
da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES 
A contratante poderá aplicar ao contratado, no caso de inexecução do presente documento, as penas de advertência, multa, 
suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com à Administração, bem como declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar a administração, na forma do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, independentemente da responsabilidade 
civil ou criminal que couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO  
O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte da CONTRATADA, assegurará a PMQ o direito 
de rescindí-la, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 

 Parágrafo primeiro - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666/1993, constitui motivos para a 
rescisão da Ata de Registro de Preços: 
a) atraso injustificado na entrega, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao órgão gerenciador; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do órgão gerenciador.  
Parágrafo segundo - Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a 
continuação deste instrumento desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel 
cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
 
Parágrafo terceiro – À Prefeitura Municipal de Queimados é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, 
inciso I da Lei nº. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem 
como as do artigo 80. 
 
Parágrafo quarto – Os recursos alocados para as futuras contratações correrão por conta do Programa de Trabalho: 
03.01.04.121.003.2258, Natureza da Despesa: 339037 e 339039. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de 
Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA 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. 
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Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias. 
 
Queimados, 16 de Agosto de 2019. 

LÍVIA GUEDES SIMÕES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORGÃO GERENCIADOR 

 
D.R.A. VIANA TRESSOLDI - ME 

CNPJ: 19.355.054/0001-06 
 

ANEXO I 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. 04/2019, celebrada entre a PMQ e a empresa D.R.A. VIANA 
TRESSOLDI -ME, CNPJ: 19.355.054/0001-06, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão 
Presencial nº. 02/2019.                               

 
 

Atos do Secretário Municipal de Educação 
 
*ERRATA  
Publicado no DOQ Nº 707 de 03 de Dezembro de 2019 – Página 07 
Onde se lê: Processo nº 1670/2019/03. (...) ADJUDICO o objeto consignado às Empresas CITY CONNECT SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ nº 11.452.317/0001-85, no valor total do Lote 3 de R$ 167.884,00 (cento e sessenta e sete mil, 
oitocentos e oitenta e quatro reais). 
 
Leia-se: Processo nº 1670/2019/03. (...) ADJUDICO o objeto consignado às Empresas CITY CONNECT SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ nº 11.452.317/0001-85, no valor total do Lote 3 de R$ 167.844,00 (cento e sessenta e sete mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais). 
 

LENINE RODRIGUES LEMOS 
Secretário Municipal de Educação 

 
 
 
 
 

EMPRESA D.R.A. VIANA TRESSOLDI -ME 
  CNPJ 19.355.054/0001-06  
  ENDEREÇO Rua Quarenta, 20 - Sala 606 - Volta Redonda 27260200   
  REPRESENTANTE LEGAL Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi Sócio 
  

ITEM UNID. 
QTDE ANUAL 
ESTIMADA 

ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

    

  

1 UNID. 40 mensais 

Prótese dentária removível 
TOTAL superior ou inferior 
em resina acrílica 
odontológica termo ativada 
com dentes em acrílico 
matizados nas cores 
regidas pela escala de 
cores universal. 

R$ 281,00 R$ 11.240,00 R$ 134.880,00 

2 UNID. 40 mensais 

Prótese dentária removível 
PARCIAL superior ou 
inferior em resina acrílica 
odontológica termo ativada 
com dentes em acrílico 
matizados nas cores 
regidas pela escala de 
cores universal, e estrutura 
metálica em liga estável de 
cromo-níquel. 

R$ 311,00 R$ 12.440,00 R$ 149.280,00 

SUBTOTAL R$ 284.160,00 
 

            

ITEM UNID. 
QTDE ANUAL 
ESTIMADA 

ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
ANUAL  

    

  

3 UNID. 
12 HORAS/ 
MENSAIS 

Cirurgião Dentista R$ 1.002,42 R$ 12.029,04 

   SUBTOTAL R$ 12.029,04 
            

VALOR TOTAL:  
R$296.189,04 (Duzentos e noventa e seis mil cento e oitenta e quatro reis e 
quatro centavos) 
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Atos do Secretário Municipal de Assistência Social 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

  RESOLVE: 
PORTARIA Nº 005/2019. Tornar sem efeito a portaria nº 001/2019 de 14 de fevereiro de 2019 e designar para compor a Comissão de 
Gestão e Fiscalização de Execução Contratual no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social a servidora Ana Keli 
Lourenço da Rocha, assistente social, matrícula 12.184/01, Paulo Roberto Braga da Oliveira, coordenador do Centro de Referência 
de Assistência Social, Maicon da Silva Carlos, Chefe de Gabinete, matrícula 10.167/03, Alberto Pereira Diogo, Coordenador de 
Contratos e Convênios, matrícula 6.684/2, sob a atribuição da fiscalização técnica, sem prejuízo de suas atribuições e sem ônus para o 
Município de Queimados.  

ELTON TEIXEIRA ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal de Assistência Social 

 

Atos do Conselho Municipal de Educação 

 
Ato nº 012/CME/2019 - A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Queimados, no uso das suas atribuições, vem através 
deste convocar os membros do Conselho Municipal de Educação – CME, para Reunião Ordinária que acontecerá no dia 09 de 
dezembro, às 14 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, sito à rua Hortência, nº 6, Centro Queimados/RJ, 
com a leitura da seguinte pauta: 
I - Leitura da Ata 
II - Comunicação da Sr ª Presidente 
III - Ordem do dia: 
- Regimento Interno da Rede Municipal de Ensino 
- Calendário Escolar - ano 2020 
- Matrículas - 2020 
IV - Outros 

Dilcelina Souza da Silva Vasconcelos 
 

Atos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Queimados no uso de suas atribuições 
conforme LEI 1152/13 e Regimento Interno CONVOCA todos os Conselheiros Governamentais e não Governamentais para Reunião 
Ordinária que será realizada no dia 09 de dezembro de 2019 às 9:00h, na Sede dos Conselhos, sito a Rua Eugênio Castanheira, 176, 
Centro, Queimados – RJ, com a pauta: 

Pauta: 

 Leitura e Votação Ata anterior nº18 – Reunião Ordinária 11/11/2019; 

 Leitura e Votação Ata anterior nº19 – Reunião Extraordinária 25/11/2019; 

 Mandato CMDCA 2017/2019 

 Processo Unificado Eleição Conselho Tutelar 

 Conselho Tutelar mandato atual 

 Relatório das Comissões 

 Renovação de certificados 

 Calendário 2020 

 Rever Deliberações 

 Ofícios 

 Informes 
Maria das Dores Lima 
Presidente do CMDCA 

 

Avisos, Editais e Notificações 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°5.2019 

2º CONVOCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de medicamentos constantes da Relação Nacional de Medicamentos 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13.0583.18 
RETIRADA DO EDITAL:  www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho 
Hemetério de Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma 
de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 19/12/2019 às 10:00 horas.  
 

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha 
Pregoeiro 
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