
 

 

Criado pela Lei N.º 986 de 07 de abril de 2010 - Editado pelo Gabinete do Prefeito 

Rua Hernani, nº 372 – 2º andar –Vila do Tinguá – Queimados/RJ - CEP: 26383-190 – Tel.: (021) 3770-3874  

www.queimados.rj.gov.br 

                                          

PODER EXECUTIVO 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA 
VICE-PREFEITO 

 
GILDA FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA BALTAR 

SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE 
 
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGICOS 
 

ROGÉRIO DE LIMA MONTEIRO 
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

 
CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

AIR DE ABREU 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
ERALDO NILTON DE CARVALHO 

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO 
 

MARCOS VALÉRIO ALVES ROSA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  

 
ANDRÉ PEREIRA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

FÁBIO CRISTIANO DA SILVA 
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

 
LUIS CLAUDIO SERENO DE OLIVEIRA 

SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO 
 

OSIRIS MELO DE OLIVEIRA 
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 

 
LENINE RODRIGUES LEMOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

MARCELO DE JESUS TEIXEIRA LESSA 
SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO  

 
ABÍLIO CARDOSO FARIA 

SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA 
 

JORGE SANTOS DO NASCIMENTO (Respondendo) 
SECRETARIA MUN. DE URBANISMO  

 
GABRIELA LYCURGO CHERNICHARO 

SECRETARIA MUN. DO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS 
 

JOÃO PEDRO LEMOS 
SECRETARIA MUN. DE OBRAS 

 
ROMILDA GONÇALVES MACHADO 
SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO 

 
ROGÉRIO LOPES BRANDI 

SECRETARIA MUN. DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

ELTON TEIXEIRA ROSA DA SILVA 
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
CARLOS ROBERTO DE MORAES 

SECRETARIA MUN. DE DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA 

 
CARLOS ALBINO PIRES DE ANDRADE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE 
 

VAGNER LUIZ DOS SANTOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

 
ENEAS TEIXEIRA COSTA (Respondendo) 

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
 

ALLAN TAVARES PERFEITO 
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 
JULIO CESAR ALMEIDA COIMBRA 

SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER 
 

RAFAEL ROSEMBERG COELHO DA SILVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

 
MARCELO DA SILVA FERNANDES 

PREVIQUEIMADOS 
 

CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 

 

SUMÁRIO 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Atos do Prefeito ............................................................................................ 2 
Despachos do Prefeito ................................................................................. 3 
Atos do Controlador Geral do Município ....................................................... 4 
Atos do Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento .......................... 4 
Atos da Secretária Municipal de Habitação .................................................. 4 
Atos do Secretário Municipal de Urbanismo ................................................. 4 
Atos do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito ................................ 5 
Atos do Conselho Municipal de Saúde ......................................................... 5 
Atos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente .......................... 5 
Atos do Conselho Municipal de Assistência Social ...................................... 7 
 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

Atos do Presidente ....................................................................................... 8 
Avisos, Editais e Notificações ....................................................................... 8 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

CÂMARA DOS VEREADORES  

 

NILTON MOREIRA CAVALCANTE 

PRESIDENTE 
 

ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA 

ADRIANO MORIE 

ALCINEI DUARTE DE OLIVEIRA 

ANTONIO ALMEIDA SILVA 

ELERSON LEANDRO ALVES 

FÁTIMA CRISTINA DIAS SANCHES 

GETÚLIO DE MOURA 

JACKSON PINTO DA SILVA 

JOSÉ CARLOS LEAL NOGUEIRA 

JULIO CESAR REZENDE DE ALMEIDA 

MARTCHELLO DE ALMEIDA PARREIRAS FULI 

MAURÍCIO BAPTISTA FERREIRA 

MILTON CAMPOS ANTONIO 

PAULO CESAR PIRES DE ANDRADE 

UBIRAJARA GOMES DA CRUZ 

WILSON ESPIRIDIÃO PIMENTA



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. 758 – Quarta - feira, 19 de Fevereiro de 2020 - Ano 04 - Página 2 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

RESOLVE:  
PORTARIA Nº 244/20. LOTAR a servidora, VERONICA VIANA DE SIQUEIRA SÁ, matricula 4153/01, ASG Educação - SEMAD, na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDE, a contar de 20/02/2020. 
 
PORTARIA Nº 245/20. NOMEAR EMERSON LUIZ PINTO, no cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CC2, no Gabinete do 
Prefeito – GAP, a contar de 19/02/2020. 
 
PORTARIA Nº 246/20. NOMEAR ELIANE VALENÇA SILVA DE SOUZA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos, Símbolo CC5, no Gabinete do Prefeito – GAP, a contar de 19/02/2020. 
 
 
*ERRATA - PUBLICADA NO DOQ. 757/20 de 18 de fevereiro de 2020. 
 
Onde se lê: PORTARIA Nº 223/20. NOMEAR JOSÉ FERANDO GOMES LUCAS, no cargo em comissão de Supervisor de Unidade 
de Saúde, símbolo CC2, na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a contar de 19/02/2020. 
Leia-se: PORTARIA Nº 223/20. NOMEAR JOSÉ FERNANDO GOMES LUCAS, no cargo em comissão de Supervisor de Unidade de 
Saúde, símbolo CC2, na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a contar de 19/02/2020. 
 
Onde se lê: PORTARIA Nº 227/20. NOMEAR MARLON FURADO RIBEIRO, no cargo em comissão de Assessor de Escrituração e 
Expediente da JARI, símbolo CC6, na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMUTTRAN, a contar de 19/02/2020. 
Leia-se: PORTARIA Nº 227/20. NOMEAR MARLON FURTADO RIBEIRO, no cargo em comissão de Assessor de Escrituração e 
Expediente da JARI, símbolo CC6, na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMUTTRAN, a contar de 19/02/2020. 
*Republicado por haver incorreções no nome. 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

_____________________________________________________ 
 
*Publicado no DOQ 757 de 18 de fevereiro de 2020 (Terça-feira) e republicado por incorreções.  
PORTARIA nº 243/20. Institui a Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, nomeia seus membros, e dá outras providências. 
O Prefeito do Município de Queimados, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos dispositivos do art. 89, VII, da Lei 
Orgânica do Município de Queimados, e: 
Considerando que o Estatuto da Cidade prevê, em forma de lei, o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, tendo como objetivo geral garantir a função social da 
cidade, em prol do bem coletivo; 
Considerando que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo parte 
integrante do processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos 
agentes públicos e privados; 
 Considerando que o Plano Diretor estabelece as diretrizes e os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem ser 
alcançados, as atividades a serem executadas e quem deve executá-las; 
Considerando que o acompanhamento e monitoramento contribuirá para revisão de curto, médio e longo prazo do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Queimados, e que será uma grande oportunidade de ampliar a participação social nas 
discussões de políticas públicas, desde a elaboração e implementação das ações do Poder Público, visando à melhoria do ambiente 
urbano e rural, sustentabilidade e a qualidade de vida da população; 

RESOLVE: 
 

Art.1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados, composta por representantes da Prefeitura Municipal, no âmbito do Gabinete do Prefeito – 
GAP. 
Parágrafo único - A Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados, será composta de forma a garantir a participação no processo permanente de 
Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Queimados, por meio 
de pessoas que possam agregar experiências nas diversas áreas de interesse da cidade. 
 
Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados: 

I -promover ações de acompanhamento e monitoramento para revisão periódica do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 
do Município de Queimados, incluindo oficinas, consultas e audiências públicas, contribuindo ativamente para tomada de decisões; 

II -divulgar e esclarecer à comunidade sobre os temas relacionados ao Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município 
de Queimados; 

III -mobilizar a comunidade para a participação das atividades desenvolvidas referente ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados, de forma a garantir a participação da sociedade em todo o processo; 

IV -fiscalizar a execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Queimados de acordo com os fins 
definidos pela Legislação aplicável, visando o desenvolvimento ordenado do território; 

V -analisar e aprovar os relatórios fruto das etapas para revisão do Plano Diretor; 
VI -lavrar as atas de reuniões, com livro de presença para identificação e assinatura dos participantes; 



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. 758 – Quarta - feira, 19 de Fevereiro de 2020 - Ano 04 - Página 3 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - apresentar junto ao Conselho Municipal da Cidade as etapas de monitoramento desenvolvidas para a atualização do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável do Município de Queimados. 
 

Art.3º - O Presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados, fica responsável pela guarda de sigilo dos documentos que lhe forem fornecidos e que sejam 
de caráter reservado, os quais serão utilizados apenas para os fins de diagnóstico e respectiva proposta. 
 
Art.4º - O mandato da Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados é permanente, cabendo ao Chefe do Poder Executivo atualizar sua composição para fins de 
continuidade dos trabalhos. 
 
Art.5º - A Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Queimados, será composta por um corpo técnico que poderá ser alterado a qualquer momento a critério do seu 
presidente, dando sempre nova publicação as alterações realizadas. 
 
Art.6º - A Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Queimados poderá dispor de um regimento interno para fins de organização. 
 
Art.7º - Fica designada a Comissão Permanente de Acompanhamento, Revisão e Monitoramento do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Queimados, sob a presidência do primeiro e a vice-presidência do segundo, composta dos seguintes 
membros: 
 
a) FÁBIO CRISTIANO DA SILVA – Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento -  SEMFAPLAN, Presidente; 
b) BRUNA RODRIGUES DA SILVA – Assessora de Planejamento Urbano- SEMUR, Vice-Presidente; 
c) ALEXANDRE MAGNO MARINHO – Diretor do Departamento de Desportos – SEMEL; 
d) ANDERSON NASCIMENTO NUNES - Assessor Técnico – SEMDE; 
e) ANDRÉ FARIA MACHADO – Assessor Técnico – SEMDEC; 
f) FRANCISO DE ASSIS CUNHA – Diretor de Administração Tributária - SEMFAPLAN; 
g) JAQUELINE KALAOUM – Assessora Técnica – SEMADA; 
h) NILCELENE MOREIRA DA SILVA COSTA – Chefe de Gabinete – SEGOV; 
i) PAULO CESAR GOMES SOARES – Assessor Técnico Agropecuário – SEMDRAG; 
j) PAULO RICARDO COSTA PINTO – Agente Fazendário/Coordenador de Políticas Tributárias – SEMFAPLAN; 
k) TARCÍSIO MOURA DE SOUZA– Assessor Técnico Agropecuário – SEMDRAG; 
l) WILLIAMBERG DE JESUS GUIMARÃES - Assessor de Planejamento Urbano- SEMUR. 
 
Art.8º - Os trabalhos técnicos realizados por esta comissão acontecerão sem ônus para Administração Pública Municipal.  
 
Art.9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a PORTARIA nº 1861/18 DE 16 DE ABRIL de 2018 e suas 
alterações.  

Queimados, 17 de fevereiro de 2020. 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
 

Despachos do Prefeito 
 
Processo: 0020/2020/06. Requerente: Daniella Chris Keng Queiroz. 
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 07/08 e da manifestação da 
Procuradoria Geral do Município, às fls. 11, INDEFIRO o pedido de pagamento de Adicional de Difícil Acesso, uma vez que o local de 
lotação da requerente não é reconhecido como unidade de Difícil Acesso nos moldes do disposto no Decreto 2077/16. 
  
Processo nº 1790/2012/03. Requerente: Dayse Maria Dutra Nogueira. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 30/31, e da manifestação da Procuradoria Geral do Município, 
às fls.34, RETIFICO a decisão, às fls.16, publicada no DOQ n°489, do dia 24/04/2012, e DEFIRO o pedido de averbação do tempo de 
contribuição prestado em atividades vinculadas à Previdência Social e indicadas na certidão, de fls.27/28, e planilha demonstrativa de 
tempo de contribuição a ser averbado, às fls. 29, totalizando 5.683 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três) dias, correspondentes a 15 
anos, 06 meses e 28 dias, prestadas antes da data de admissão da servidora (09/01/2002), que somente deverá ser contado para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade, devendo constar de seu assentamento funcional, observando-se o disposto no § 2° art. 112, 
da lei 1060/11, no que tange a proibição de contagem cumulativa. 
    
Processo nº. 0726/2018/05. AUTORIZO, na forma da Lei, a renovação da cessão com permuta da servidora VANESSA DINIZ LIMA 
GAMEIRO, Professor II, matrícula nº 11315/01, com a servidora FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ, Professor II, 
matrícula nº. 10/242.833-2, pelo período de 2 anos, a contar de janeiro de 2020, de acordo com art. 9º, I do Decreto n° 2064/16, para 
desempenhar suas atividades institucionais junto ao Município do Rio de Janeiro. 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 
 
 



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. 758 – Quarta - feira, 19 de Fevereiro de 2020 - Ano 04 - Página 4 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atos do Controlador Geral do Município 
 

Processo: 0091/2020/01. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n. º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM RESSALVAS nos termos da Lei 1009/10, a 
prestação de contas referente ao adiantamento concedido ao servidor LUIZ FELIPP CASTELANO – MAT. 10600/02, através do 
processo n. º 5367/2019/01, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 
Processo: 5719/2019/17. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n. º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM RESSALVAS nos termos da Lei 1009/10, a 
prestação de contas referente ao adiantamento concedido ao servidor CLAUDIA ELAINE MOUTINHO BAPTISTA – MAT. 8940/02, 
através do processo n. º 4886/2019/17, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 
 
Processo: 5569/2019/21. Com base no parecer desta Controladoria Geral 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 ao servidor JOSÉ EDVALDO ARAUJO FILHO – MAT. 10292/01, através do processo n. º 
4455/2019/21, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
 
Processo: 0129/2020/16. Com base no parecer desta Controladoria Geral 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 ao servidor THALES DA SILVA SOBRINHO JUNIOR – MAT. 11611/02, através do processo n. º 
5394/2019/16, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 

AIR DE ABREU 
Controlador Geral do Município 

 

Atos do Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
 
ATO Nº 01/SEMFAPLAN/2020. Determina a baixa de Inscrições e atualização do Cadastro Imobiliário. 
 
O Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 
 

Com base nos pareceres nos autos do Processo nº 22929/2019/32, determino a baixa da Inscrição Imobiliária nº 0004458, atualizando-
se o Cadastro Imobiliário, na forma do Artigo 204 c/c Art. 10 da Lei Complementar nº 001/95, de 29/12/1995, Código Tributário do 
Município de Queimados.  
  

FABIO CRISTIANO DA SILVA 
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 

 

Atos da Secretária Municipal de Habitação 
 

Processo nº0498/2020/25. Com base no parecer da Controladoria Geral do Município – CGM, às fls.21/23, DEFIRO o pedido de 
prorrogação de 1 (um) benefício de auxílio moradia, no valor mensal individual de R$500,00 (quinhentos reais), por 06 (seis) meses, 
pagos as famílias que viviam as margens do Rio Abel e do Rio Camorim, cadastradas no Programa Bolsa Auxílio Aluguel – PBA, nos 
termos da Lei Municipal 1191/14, Decreto 1727/14 e Art. 6° da CRFB/88. Tal prorrogação defere à: 
 

 RIO ABEL CPF 

1.  Simone Nunes Pimentel Couto 057. ***.***-** 

 
ROMILDA GONÇALVES MACHADO 

Secretária Municipal de Habitação 
 

Atos do Secretário Municipal de Urbanismo 
                                                                        
O Secretário Municipal de Urbanismo (respondendo), no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:  
 

Portaria n. º 049/SEMUR/2020 – Publica Certidão de Edificação. Tornar público o CERTIDÃO DE EDIFICAÇÃO n. º 153/2020, para 
construção de um imóvel de uso residencial, nº. 215, situado na Rua Carlos Pereira Neto, lote 04, quadra 1, Bairro Centro, Loteamento 
Jardim Centenário, Queimados–RJ, emitido em 12 de fevereiro de 2020, através do processo 4103/2019/10, em que é requerente 
Tayanne Coutinho Pereira de Almeida. 
 

JORGE SANTOS DO NASCIMENTO 
Secretário de Urbanismo (Respondendo) 
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Atos do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 
 
Portaria nº 008/SEMUTTRAN/20, de 19 de fevereiro de 2020. 
(Comissão Especial para Fiscalização e Acompanhamento do Programa Estadual de Integração na Segurança – PROEIS) 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art 1º - Alterar Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento, que tem por objetivo organizar as operações previstas no 
Convênio de Cooperação na Ordem Pública, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Queimados, com 
interveniência da PMERJ através do PROEIS, definindo o quantitativo de servidores, policias militares e equipamentos necessários 
para cada operação, atendendo proposta do Programa Estadual de Integração de Segurança – PROEIS, sem ônus para os cofres 
públicos, composta por:    
-   Bethania de Souza Santana - Mat. 13252/01– Assessor Jurídico; 
-   Patrick dos Santos Lessa – Mat. 13659/01, Assessor de Gabinete; 
-   Dario da Silva – Mat. 7773/94, Coordenador de Rotinas Administrativas 
-   Darwin de Freitas – Mat. 5541/71, Chefe de Gabinete. (Suplente) 
 
Art. 2º - A Comissão deverá elaborar relatório periódico, detalhando as formas de execução do referido Programa, informando 
eventuais problemas registrados. 
 
Art. 3º - Qualquer irregularidade observada pela Comissão a qualquer tempo deverá ser imediatamente comunicada ao Secretário, 
 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   

ALLAN TAVARES PERFEITO 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 

 
CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados vem convocar os Srs. (as) Conselheiros (as) Municipais de Saúde para 
a Reunião Ordinária que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2020, na Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira nº 
1.170 - Centro, Queimados/RJ, a 1ª chamada às 17:30 e a 2ª chamada às 18:00 horas, com o termino as 20:00 horas, com a 
seguinte pauta:  
1) Verificação do Quorum; 
2) Leitura e Aprovação de Pauta; 
3) Ordens do dia: 
3.1 - Edital de Convocação para compor a vacância no segmento de profissional de saúde; 
3.2 - Solicitação de substituição de Conselheiros faltosos das instituições do segmento de usuário; 
3.3 - Apresentação e Deliberação do Plano Operativo Anual do CMD para Serviço de Oftalmologia; 
3.4 - Apresentação e Deliberação da Programação Anual de Saúde de 2020; 
3.5 - Discussão do Cargo de Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde; 
4) Assuntos Gerais. 

Josué Silva da Costa 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Atos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 
Ata de reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [COMDEMA], realizada aos 15 dias do mês de agosto de 
2019, com início às 10h00, em segunda chamada, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa dos Animais - 
SEMADA. 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizada aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2019, na 
sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa dos Animais, localizada na Avenida Luigi Giobbi, número quatrocentos e 
noventa e oito, Vila Camarim, Queimados, RJ, às 10h31, em segunda chamada, o Sr. Vice Presidente Leandro Batista, com a 
presença dos conselheiros registrados em livro próprio, ficando registrada também em ata a presença das seguintes instituições sendo 
governamentais: DEFESACIVIL (Bruno Vieira), SEMDRAG (Paulo Cesar), SEMDEHPROC (Jorge Dahl), SEMUR (Bruna Rodrigues), 
SESP; está registrada também a presença das seguintes instituições da sociedade civil: CEPF (Leandro Batista), Ong dos 
Aposentados (Josué), CCPJA (Reginaldo Pereira); foi feita leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos; foi 
questionada, pelos conselheiros, a ausência de um representante da SEMADA na reunião, sendo a ouvinte Cristiana convidada para 
participar desta; o conselheiro Reginaldo Pereira diz querer acrescentar um assunto à pauta, e diz que, com relação a reunião 
passada, ele gostaria novamente de discutir o assunto sobre o fundo do conselho; o conselheiro Paulo Cesar explica que na ATA da 
reunião anterior diz que a Secretária do Ambiente e Defesa dos Animais, Gabriela Lycurgo, solicitou estas informações a Secretaria de 
Fazenda, mas ainda não obteve resposta; o conselheiro Reginaldo Pereira diz que, em parte, a atitude da secretária Gabriela foi 
errada, pois ela deveria também ter solicitado essas informações ao ex-secretário da SEMADA; o conselheiro Jorge sugere que, para 
tratar deste assunto, deveriam ser reativadas as comissões do conselho, pois é um assunto que requer tempo e pessoas específicas 
para discuti-lo; o conselheiro Paulo Cesar opina que no documento onde consta as comissões, deve-se colocar a SEMADA compondo 
a mesa diretora, e não seu secretário em si, pois foi acordado que o posto de presidente do COMDEMA seria da SEMADA, e que 
assim seria mais fácil em casos de substituição do secretário da SEMADA; o conselheiro Reginaldo Pereira opina dizendo que basta 
apenas uma publicação em Diário Oficial fazendo a substituição; o conselheiro Josué discorda da fala do conselheiro Paulo Cesar, 
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dizendo que em relação a mesa diretora do conselho, o cargo é da pessoa física e não da instituição governamental; o conselheiro 
Paulo Cesar diz que quer incluir um assunto a pauta, e questiona como ele pode agendar o trabalho executivo das comissões; o 
conselheiro Reginaldo Pereira explica que, primeiramente, deve-se escolher um coordenador e um secretário para cada comissão, e 
estas devem ter uma primeira reunião entre si mesmas; o conselheiro Paulo Cesar começa a leitura, dizendo os nomes dos 
conselheiros que fazem parte de tais comissões, para que sejam revisadas; o conselheiro Jorge diz que não deve ser tomada a atitude 
de excluir os conselheiros das comissões, mesmo que a maioria estivesse ausente; o conselheiro Reginaldo Pereira diz que devem ser 
retirados os conselheiros que estão nas comissões, mas que não fazem mais parte do conselho, e sugere que seja feita, nesta reunião, 
a escolha para coordenador e secretário das comissões as quais a maioria dos conselheiros que as compõem estivessem presentes; 
os conselheiros Jorge e Josué sugerem que para a próxima reunião, sejam reestruturadas as comissões que não foram revistas nesta 
reunião; o conselheiro Josué diz que quer fazer uma inclusão a pauta, que na verdade se trata de uma reclamação, pois na penúltima 
reunião ele solicitou apresentação de cargos e matrículas da equipe da secretária Gabriela, e não houve essa apresentação; o 
conselheiro Reginaldo Pereira questiona se essa apresentação seria por ofício ou fisicamente, e o conselheiro Josué responde que 
tanto por ofício, quanto fisicamente; o conselheiro Reginaldo Pereira diz que não vê necessidade, e que tal ato poderia ser 
constrangedor para todos; o conselheiro Jorge diz que concorda com a apresentação, caso isso tenha algo relacionado com o 
COMDEMA, caso contrário, ele diz não ver necessidade; o conselheiro Josué diz que o papel do conselho é principalmente o de 
fiscalização, o que inclui saber se estes funcionários estão sendo pagos com recursos da secretaria; o conselheiro Paulo Cesar 
concorda que tal apresentação iria causar certo constrangimento, e o conselheiro Josué diz aceitar apenas uma apresentação por 
ofício; o Vice Presidente Leandro questiona se a conselheira Bruna irá substituir o conselheiro Francisco em todas as suas atribuições 
no conselho, tendo em vista que ela foi nomeada titular e ele suplente, e foi explicado que mesmo como suplente, o conselheiro 
Francisco pode continuar com suas atribuições no conselho; o conselheiro Reginaldo Pereira volta ao assunto do fundo do conselho 
falando sobre a prestação de contas do ano de 2017, e que após esse período deve ser feito o levantamento do extrato do fundo, e 
comenta com a secretária Gabriela que ela deveria ter buscado essa informação com o ex-secretário José Carlos, o qual estava 
presente na SEMADA no momento da reunião, e foi convidado a participar; o conselheiro Reginaldo diz que é necessário a solicitação 
de extratos mensais e o conselheiro Paulo Cesar concorda e comenta que é mesmo necessário, pois este dinheiro está sendo usado 
para pagamento dos aluguéis dos carros da guarda ambiental e da fiscalização; a secretária Gabriela diz que foram solicitados os 
extratos a Secretaria de Fazenda, e o conselheiro Reginaldo diz que é necessário também os extratos bancários, não só os da 
prefeitura; o ouvinte José Carlos diz que esse é um problema antigo e nunca houve uma atenção em relação ao fundo, e diz que essa 
renda deveria vir separada diretamente para o conselho, comenta também que acredita ser necessário o andamento de processos de 
licitação para “forçar” um repasse imediato da verba, o conselheiro Reginaldo discorda e diz que o dinheiro deve ser repassado 
independente de licitações; o conselheiro Jorge questiona se a SEMADA tem autonomia para fazer uma licitação sem precisar passar 
pela prefeitura, e é respondido que não; o ouvinte José Carlos diz novamente sobre a importância do andamento desses processos 
para se ter os recursos do fundo mais rapidamente; o conselheiro Jorge fala novamente sobre a importância das comissões para a 
discussão desse assunto; o conselheiro Paulo Cesar explica para a secretária Gabriela que algumas comissões foram revistas, e 
explica a ela o que ficou acordado na formação das comissões; a secretária Gabriela questiona se os conselheiros concordam com a 
ideia do ouvinte José Carlos, e o conselheiro Jorge diz que concorda em partes, pois já houve dificuldade para o repasse desses 
extratos no passado; o conselheiro Reginaldo diz que não concorda com esta alternativa; o conselheiro Paulo Cesar comenta que na 
época em que foi representante da Prefeitura no Comitê Guandu, ouviu sobre um projeto da Agencia Nacional de Águas, onde ela 
paga por metro cúbico de esgoto tratado, e da a ideia de ser implementado este projeto, pois geraria lucros em cima do dinheiro gasto 
na obra das ETE’s; o conselheiro Jorge comenta que o conselho não pode se prender apenas a este assunto do fundo, pois isso irá 
desanimá-lo quanto as outras comissões, e que estas comissões também deveriam funcionar, e não apenas a comissão da questão 
financeira; o conselheiro Paulo Cesar diz que o quesito mais importante desta reunião foi regularizar algumas comissões, para que se 
possa iniciar um trabalho; a secretária Gabriela comenta que já fez parte de diversos conselhos, e sabe a importância de cada 
conselheiro que se faz presente nas reuniões, e diz que está providenciando na secretaria um espaço apenas para uso do COMDEMA; 
o conselheiro Paulo Cesar fala novamente sobre a questão do fundo, e sobre a possibilidade do conselho reforçar o pedido dos 
extratos feitos pela secretária Gabriela; o vice presidente Leandro pergunta se todos estão de acordo com o conselheiro Paulo Cesar,  
e todos dizem que sim; o conselheiro Jorge comenta sobre a possibilidade de uma reunião extraordinária para rever as comissões que 
ainda não foram revistas; o conselheiro Paulo Cesar diz que, a partir da publicação das comissões já revistas, eles podem começar a 
atuar; a secretária Gabriela diz sobre a importância da transparência na atuação das comissões, e que os atos das comissões devem 
ser de conhecimento de todo o conselho; o conselheiro Josué diz que a formação das comissões são para justamente não se fazer 
necessário todo o conselho presente em determinadas situações, e a secretária Gabriela diz que não devem estar todos presentes, 
mas que todos devem saber o que está sendo feito; passando para os informes, o conselheiro Paulo Cesar pede a palavra para 
comunicar sobre a festa de São Roque, que terá participação da Feira da Roça, e que, a partir daí, terá uma feira quinzenal no CEU, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e convida a todos os conselheiros para participarem; a secretária 
Gabriela informa sobre os eventos que ocorrerão na próxima terça e quinta feira com crianças no Horto Municipal, e convida a todos os 
conselheiros para participarem; o conselheiro Paulo Cesar toma a palavra novamente para dizer que a alguns meses ele percebe um 
aglomerado de catadores de lixo próximo ao Horto Municipal, e diz que conversou com a secretária Gabriela sobre a importância de 
um auxílio a essas pessoas, e a secretária diz que foi até o local e conversou com eles, e disponibilizou um espaço no Galpão do lado 
do Horto para eles utilizarem; o ouvinte José Carlos faz um pedido a secretária para que haja o andamento das ETE’s, e a secretária 
Gabriela explica que alguns processos estão parados por envolverem outras secretarias, e que ainda há itens pendentes nos 
processos; o conselheiro Paulo Cesar parabeniza a todos pela reunião produtiva do dia, e sem mais informes, o vice presidente Leadro 
da por encerrada a reunião às 12h, e eu, Natasha Pinto de Oliveira ___________________ lavrei esta ata que vai por mim e pelo Sr. 
Vice Presidente assinada. 
 

 
Natasha Pinto de Oliveira – Secretária Executiva 

Leandro Batista – Vice Presidente 
__________________________________________ 
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Ata de reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [COMDEMA], realizada aos 19 dias do mês de setembro 
de 2019, com início às 10h00, em segunda chamada, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa dos Animais - 
SEMADA. 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizada aos dezenove dias do mês de setembro do ano de 
2019, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa dos Animais, localizada na Avenida Luigi Giobbi, número 
quatrocentos e noventa e oito, Vila Camarim, Queimados, RJ, às 10h00, em segunda chamada, a Sra. Presidente Gabriela Lycurgo 
Chernicharo da início a reunião, registrando a presença das instituições governamentais: SEMDRAG (Paulo Cesar), DEFESA CIVIL 
(Bruno Vieira), SEMDEHPROC (Jorge), SEMUR (Bruna Rodrigues) e SEMED (Vinicius Amaral); e a presença das instituições de 
sociedade civil: CCPJA (Reginaldo Pereira), ONG dos Aposentados (Josué Silva), ONTUC (Raiane Rodrigues), STTMQJ (Jorge 
José), COMEND (Carlos Leandro); registrando também a presença dos ouvintes: Marcelo Medeiros, Thiago Fernandes e Paulo Sérgio 
Corecha; ficando registrada a ausência das seguintes instituições governamentais: SEMCONSESP, SEMUSTTRAN, e ausência das 
instituições da sociedade civil: CEPF, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Queimados, Golfinhos da Baixada; a presidente 
Gabriela faz a leitura da ata da reunião anterior, sendo esta aprovada por todos; a presidente Gabriela deu inicio a revisão da Diretoria 
Executiva e das Comissões do conselho, ficando a Mesa Diretora constituída por: Gabriela Lycurgo Chernicharo – Presidente 
(SEMADA), Leandro Gonçalves Batista – Vice-Presidente (CEPF), Josué Silva da Costa – 1º Secretário (ONG dos Aposentados e 
Pensionistas, Vinicius Amaral – 2º Secretário (SEMED); a Comissão de Política Ambiental e Educação Ambiental constituída por: 
Carlos Leandro de Oliveira – Coordenador (COMEND), Josué Silva da Costa (ONG dos Aposentados e Pensionistas), Vinicius Amaral 
– Secretário (SEMED), Gabriela Lycurgo Chernicharo (SEMADA); a Comissão de Unidade de Conservação e Demais Áreas Protegidas 
constituída por: Raiane Rodrigues (ONTUC), Jorge José (Sindicato dos Rodoviários), Luiz Otávio – Secretário (SEMCONSESP), Jorge 
Luiz – Coordenador (SEMDEHPROC), Carlos Leandro (COMEND), Darwin de Freitas (SEMUSTTRAN); a Comissão de Licenciamento 
e Fiscalização Ambiental constituída por: Josué Silva – Coordenador (ONG dos Aposentados), Jorge José (Sindicato dos Rodoviários), 
Bruno Vieira (Defesa Civil), Paulo César Gomes – Secretário (SEMDRAG); a Comissão de Gestão do Fundo de Conservação 
Ambiental constituída por: Reginaldo Pereira – Coordenador (CCPJA), Leandro Batista (CEPF), Josué Silva (ONG dos Aposentados), 
Bruna Rodrigues (SEMUR), Paulo Cesar – Secretário (SEMDRAG), Sidarta Augusto Cardoso (SEMADA); a Comissão Provisória de 
Revisão e Atualização da Lei e Regimento Interno constituída por: Reginaldo Pereira (CCPJA), Josué Silva – Secretario (ONG dos 
Aposentados), Leandro Batista (CEPF), Jorge Luiz (SEMDEHPROC), Paulo Cesar – Coordenador (SEMDRAG), Sidarta Augusto 
Cardoso (SEMADA); a presidente Gabriela da por encerrada a reunião as 12hrs, e eu, Natasha Pinto de Oliveira -
__________________, secretária executiva, lavrei a presente ata que vai por mim e pela Sra. Presidente assinada. 

 
Natasha Pinto de Oliveira – Secretária Executiva 

Gabriela Lycurgo Chernicharo – Presidente 
__________________________________________ 

 
Ata de reunião extraordinária do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [COMDEMA], realizada aos 04 dias do mês de 
outubro de 2019, com início às 10h00, em segunda chamada, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa dos 
Animais - SEMADA. 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizada aos quatro dias do mês de abril do ano de 2019, 
na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa dos Animais, localizada na Avenida Luigi Giobbi, número 
quatrocentos e noventa e oito, Vila Camarim, Queimados, RJ, às 10h00, o coordenador Josué deu inicio a reunião da Comissão de 
Fiscalização e Licenciamento, registrando a presença das instituições: ONG dos Aposentados (Josué Silva), SEMDRAG (Paulo 
Cesar), STTMQJ (Jorge José); registrando a ausência da seguinte instituição: DEFESACIVIL (Bruno Vieira); o conselheiro Paulo Cesar 
e o coordenador Josué propõem pedir a presidente do conselho e secretária Gabriela uma lista de todos os processos de 
licenciamento desde o mês de janeiro; o coordenador Josué diz que não há como fiscalizar sem analisar cada um dos processos; é 
sugerida uma próxima reunião extraordinária para analisar como devem ser feitas as compensações dos processos; o coordenador 
Josué propõe que seja publicado em DOQ quais são as medidas compensatórias dadas através dos processos; o coordenador Josué 
diz que fez um ofício solicitando os processos; a próxima reunião extraordinária é marcada para a próxima quarta feira, dia 09 de 
outubro; o coordenador Josué questiona o que os conselheiros acharam da publicação sobre ETE’s, e os conselheiros dizem que não 
tinham visto; os conselheiros fazem solicitação do carro do conselho para a próxima reunião extraordinária; a reunião é encerrada as 
10:36, e eu, Natasha Pinto de Oliveira __________________, secretária executiva, lavrei a presente ata que vai por mim e pelo Sr. 
Coordenador assinada. 
 

Natasha Pinto de Oliveira – Secretária Executiva 
Josué Silva – Coordenador 

 

Atos do Conselho Municipal de Assistência Social 
 

Convocação e Pontos de Pauta - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO CMAS 
O Presidente Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Queimados no uso de suas atribuições conforme na 
Legislação em vigor e Regimento Interno torna pública a todos os conselheiros governamentais e não governamentais os pontos de 
pauta para a Reunião Extraordinária, no dia de 21 de Fevereiro 2020, às 09:00h na sede dos Conselhos, sito à Rua Eugênio 
Castanheira,176, Centro, Queimados. A saber: 
- Apreciação e Votação: Prestação de Contas do Cofinanciamento do Governo do Estado – Sistema Único de Assistência Social – 
2019.  
- Apreciação e Votação: Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo do Estado - Sistema Único da Assistência Social – SUAS – 
2020. 

Luiz Augusto da Silva Macedo 
Presidente do CMAS 
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Atos do Poder Legislativo 
 
ATO nº 001/2020. O Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso das suas atribuições legais e regimentais;  
Considerando o recesso de carnaval;  
Considerando que não há nenhuma matéria a ser apreciada por esta Casa de Leis, assim como não houve nenhuma convocação de 
sessão extraordinária;  

RESOLVE: 
Art. 1º - Decreta ponto facultativo nos dias 21, 24 e 26 de fevereiro de 2020.  
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
 

NILTON MOREIRA CAVALCANTE 
Presidente 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Queimados – RJ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, 

RESOLVE: 
PORTARIA Nº. 021/2020 – Tornar público o gozo efetivo das férias do servidor ELIÉSER CORRÊA DE OLIVEIRA, matrícula 640, 
Técnico em Contabilidade, no período de 20/02/2020 a 21/03/2020, referente ao período aquisitivo de 2018/2019. 
 
PORTARIA Nº. 022/2020 – Tornar público o gozo efetivo das férias do servidor PATRICK MARINK PEREIRA, matrícula 1319, Gestor 
de Patrimônio, no período de 02/03/2020 a 31/03/2020, referente ao período aquisitivo de 2018/2019. 
 
PORTARIA Nº 023/19. CEDER o servidor ALEXANDER RIBOURA DORNELAS, Agente Administrativo, matrícula 844, para a 
Prefeitura Municipal de Queimados, com ônus para este respeitado órgão, a contar de 03/02/2020. (Processo nº. 01/054/2020) 
 
PORTARIA Nº 024/19. CEDER o servidor EDSON FERNANDES ANTÔNIO, Coordenador Legislativo, matrícula 638, para a Prefeitura 
Municipal de Queimados, com ônus para este respeitado órgão, a contar de 03/02/2020. (Processo nº. 01/055/2020) 
 

NILTON MOREIRA CAVALCANTE 
PRESIDENTE 

 
 

Processo nº 01/185/2019. Com base no parecer da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8666/93.  HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ADJUDICO o objeto consignado à 
empresa RCS COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 20.960.959/0001-86, no valor de R$ 12.562,00 (doze mil, quinhentos e sessenta e 
dois reais). 
 
 
Processo nº 01/184/2019. Com base no parecer da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8666/93. HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ADJUDICO o objeto consignado à empresa RCS 
COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 20.960.959/0001-86, no valor de R$ 13.610,00 (treze mil, seiscentos e dez reais). 
 

NILTON MOREIRA CAVALCANTE 
PRESIDENTE 

 
 

Avisos, Editais e Notificações 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°01.2020 
OBJETO: Pregão Presencial visa à contratação pessoa de jurídica de direito privado para gestão compartilhada, operacionalização, 
execução dos serviços de saúde do Hospital Maternidade do Município de Queimados e implantação de 03 Polos de Referência de 
Materno Infantil, conforme descrição e especificação do Termo de Referência - Anexo I e demais anexos. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13.0152.2020 
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: 04/03/2020 às 10:00 horas.  
 

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha 
Pregoeiro 
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