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DECRETO N9 7.344. DE 24 DE JULHO DE 2019.

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETOS
DECRETO N9 7.338, DE 16 DE JULHO DE 2019.
Convoca a XIV Conferência Municipal de
Assistência Social.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 51, IV, da Lei Orgânica deste Município e a Lei n9 2.267, de 13 de agosto de 2009,

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os imóveis que menciona.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do DecretoLei n9 3.365, de 21 de junho de 1941,
Considerando o ofício n9 001019/SMPHU - GS/2019 da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação,
DECRETA:
Art. I 9 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou
judicial, a título precário, nos termos da letra "i" do art. 59 do Decreto-Lei n.9 3.365, de 21 de
junho de 1941, os imóveis descritos na tabela abaixo:
PROCESSO

N-

Considerando os Processos Administrativos n9 017/000225/2019 e n9 017/000228/2019,

CADASTRO

DECRETA:
Art. I 9 Fica convocada a XIV Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada
no dia 25 setembro de 2019, no horário de 13h às 17h, e no dia 26 setembro de 2019, no horário

ENDEREÇO

NS

COMPL.

ADMINIST.
60109/2016

DC736 E8

Rua Sargento Belmont

18

fundos

E 10 DC 631

Travessa Lírio

s/n

-

14016/2011

E 3/ DCNT

Rua Sargento Belmont

28

casa

14016/2011

A

DC 250

Rua Tenente José Nilson

14

CM 4

Travessa da Rua São Paulo

55

14016/2011

DC 163 B

Rua São Paulo

s/n

14016/2011

E 10 DC 631

Travessa Lírio

s/n

DC 533

Rua Euclides Fonseca Chagas

68

Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social", e como eixos

D 54

Rua Manoel Peres Montilho

473

temáticos os seguintes:

D 10 DC 669

Beco do Agostinho

4

I - a Assistência Social: Direito do Povo;

D 10 DC 670

Rua Beco do Agostinho

4

14016/2011

II - financiamento público; e

DC 163 A

Rua São Paulo

s/n

14016/2011

III - SUAS com participação social.

DC 517

Rua Euclides Fonseca Chagas

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de

D2 DCNT

Travessa Lírio

19

Sobrado

12292/2011

E 8 DCNT

Travessa Lírio

4

Sobrado A

12292/2011

DCNT E8

Travessa Lírio

4

Sobrado B

12292/2011

E8 DCNT

Travessa Lírio

4

Sobrado

12292/2011

DC 733

Rua Sargento Belmont

s/n

Comércio

12292/2011

DC 732

Rua José Pedro

3

Sobrado A

12292/2011

E2 DC 732

Rua José Pedro

3

Sobrado

12292/2011

D7

DCNT

Travessa Lírio

s/n

Sobrado

12292/2011

DCNT

Travessa Lírio

s/n

Sobrado

12292/2011

Sobrado

12292/2011

de 8h às 17h, no Auditório do Cinema da Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) - Campus
Duque de Caxias, situado à Rua José de Souza Herdy, n9 1160 - Bairro Jardim 25 de Agosto Duque de Caxias/RJ.
Parágrafo único. A convocação de que trata este artigo, tem como tema central: "A

dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de julho de 2019.
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14016/2011

14016/2011
Sobrado

14016/2011
14016/2011

Apt. 2

14016/2011

12292/2011

T

parte 1
D7
parte 2
DC 40

Rua São Francisco

82 A

DC 39

Rua São Francisco

82

D6 DC 679

Rua Osvaldo Aranha

20

DC 507

Rua Euclides Fonseca Chagas

DC 506

Rua Euclides Fonseca Chagas

DC 576

Rua São Francisco

102

DC 575

Rua São Francisco

104

12292/2011

DC 574

Rua São Francisco

102

12292/2011

DCNT 137

Rua Osvaldo Aranha

9

DC 44

Rua São Francisco

83

D9 DCNT

Rua Osvaldo Aranha

8

Sobrado A

10695/2011

DCNT 144

Rua Osvaldo Aranha

5

Casa

10695/2011

taxa de ocupação e afastamentos definidas no Decreto n5 4.590 de 14 de março de 2005, e os arts

D9 B

Rua Osvaldo Aranha

8

Sobrado

106952011

138, 218 a 222 e 274 a 281 referentes ao Decreto n^ 2.185 de 4 de dezembro de 1990, para o

DC 145

Rua Osvaldo Aranha

5

Sobrado

10695/2011

projeto de Legalização situado à Rua Domicio da Gama antiga Rua Cristina, Lotes 08 e 09 da

DC 518

Rua Euclides Fonseca Chagas

Quadra 188, Loteamento Jardim Gramacho, l g Distrito deste Município, ficando reservado

DC 265

Rua Tenente José Nilson

90

Casa B

106952011

Legislações Estaduais e Federais.

D7 DCNT

Travessa Lírio

5

Sobrado

10695/2011

E5/DC714

Beco da Assembléia

3

DC 537

Rua Euclides Fonseca Chagas

70

Casa

17430/2011

DC 535

Rua Euclides Fonseca Chagas

70

Casa

17430/2011

DC 498

Rua Euclides Fonseca Chagas

58

Fundos

17430/2011

DC 496

Rua Euclides Fonseca Chagas

58

Sobrado 01

17430/2011

DC 269

Rua Tenente José Nilson da Silva

DC 268

Rua Tenente José Nilson

DECRETO NQ 7.342, DE 22 DE JULHO DE 2019.
Aprovação do Projetos de Construção com
Parâmetros Especiais nas áreas mencionadas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 89, inciso IX, da Lei Orgânica deste Município,
Considerando o Processo Administrativo n5 007/001588/2019,
DECRETA:
Art. l g Fica aprovado com Parâmetros Especiais Totais Urbanísticos no que se refere a

Art. 2g Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 22 de julho de 2019.

12292/2011
Fundos

12292/2011
12292/2011
12292/2011
12292/2011

Sobrado

12292/2011
10695/2011

106952011

106952011

17430/2011
s/n

17430/2011
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DC 572

Rua Euclides Fonseca Chagas

98

17430/2011

DC 573

Rua São Francisco

98

17430/2011

DC 499

Rua Euclides Fonseca Chagas

58

Fundos

17430/2011
17430/2011

DC 509 A

Rua Euclides Fonseca Chagas

60

Fundos

E5 DC 629

Travessa Lírio

497

Fundos

17430/2011

Casa 1

8125/2011

D 4/ DCNT

Travessa Lírio

6

D2 DC 635

Beco do Agostinho

7

D5 DC 689

Rua Osvaldo Aranha

6

fundos

8125/2011

DCNT

Beco do Agostinho

6

Terraço

8125/2011

E2/DC 652

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa A

812^011

DC 654/E4

Beco do Agostinho

Vila 6 - Sobrado

8125/2011

DC 653

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa E

8125/2011

DC 656

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa

8125/2011

DC 658

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa C

8125/2011

DC 5 657

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa D

8125/2011

DC 659

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa

8125/2011

DC 660 / E8

Beco do Agostinho

Vila 6 - Sobrado

8125/2011

DC 661

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa F

8125/2011

DC 665

Beco do Agostinho

Vila 6

8125/2011

8125/2011

DC 663

Beco do Agostinho

Casa

8125/2011

DC 666

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa J

8125/2011

DC 667

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa G

8125/2011

DC 651

Beco do Agostinho

Vila 6 - Comodo

8125/2011

DS/DC 667

Beco do Agostinho

Vila 6 - Casa G

8125/2011

DC 505

Rua Euclides Fonseca Chagas

60

DC 561

Rua Euclides Fonseca Chagas

80

DCNT 131

Rua Osvaldo Aranha

12

Casa - Sobrado

12752/2011

DC 131

Rua Osvaldo Aranha

12

Sobrado D

12752/2011

DC 131

Rua Osvaldo Aranha

12

Sobrado Casa 1 -

12752/2011

6

DC 131

Rua Osvaldo Aranha

12

DC 131

Rua Osvaldo Aranha

12

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, o imóvel que menciona.

fins

de

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,
Considerando o Processo Administrativo n9 007/D01587/2019,
DECRETA:
Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a
título precário, nos termos da letra "i" do art. 59 do Decreto-Lei n.9 3.365, de 21 de junho de 1941, o
imóvel com 3 (três) casas, com área total de 210m2, localizado na Travessa Venâncio, Quadra 1, Bairro
Xerém, 4o Distrito deste Município.
Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação do Parque Linear
em Xerém.
Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.
Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.
Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

WASHI

DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

12752/2011
12752/2011

Sobrado

12752/2011

Sobrado Casa 5

12752/2011

Sobrado
DC 131

Rua Osvaldo Aranha

12

Sobrado

12752/2011

DC 131

Rua Osvaldo Aranha

12

Sobrado A

12752/2011

DC 21

Rua São Francisco

95

Sobrado

12752/2011

DC 1249

Rua São Francisco

97

Casa

12752/2011

DC 719

Beco da Assembléia

10

Sobrado

12752/2011

E2 DCNT

Rua Sargento Belmont

24

Sobrado A

12752/2011

E4

Rua Sargento Belmont

26

Casa B

12752/2011

DC 1228 A

Rua Tenente José Nilson da Silva

145

DC590/E10

Rua Sargento Belmont

s/n

5637/2011

D8 DCNT B

Rua Osvaldo Aranha

10

5638/2011

E4 DCNT

Travessa Lírio

D 8A DCNT

Rua Osvaldo Aranha

8
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DECRETO N9 7.346, DE 24 DE JULHO DE 2019.

Térreo

12752/2011

Casa - fundos

5639/2011

10A

5640/2011

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação de Creche
e Escola para atender os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida do Condomínio Parque
Vila Nova e Parque Vila Ideal
Art. 3^ Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na
presente desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.355, de 21 de junho de 1941, e
adotar as devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.
própria.

3
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Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, o imóvel que menciona.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

\
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

í i Le r V > •'

'“

de

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,
Considerando o Processo Administrativo n9 007/000339/2019;
Considerando que o art. 39 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe que os
concessionários de serviços poderão promover desapropriações mediante autorização expressa,
constante de lei ou contrato; e
Considerando o disposto no Contrato de Programa para a prestação e exploração de serviços
públicos de saneamento básico firmado entre o Município de Duque de Caxias e a Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (CEDAE),
DECRETA:
Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a
título precário, nos termos da letra "\" do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, os
Lotes 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 da Quadra 106 e os Lotes 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 e 27 da Quadra 96 A, situados no Loteamento Parque Eldorado - 49 Distrito deste Munícipio.
Art. 2- A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação do Reservatório
pela CEDAE, para atender as demandas de abastecimento do Município.
Art. 39 Fica a CEDAE autorizada a promover os atos de expropriação, judicial ou
extrajudicialmente.
Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas própria da CEDAE.
Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os Decretos
n9 7.176, de 07 de fevereiro de 2019, n9 7.196, de 21 de fevereiro de 2019, n9 7.320, de 01 de julho de
2019, e demais disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

fins
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Art. 39 Fica a CEDAE autorizada a promover os atos de expropriação, judicial ou

DECRETO Ng 7.347, DE 24 DE JULHO DE 2019.

extrajudicialmente.

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, o imóvel que menciona.

fins

de

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 8g, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 2g do Decreto-Lei
ne 3.365, de 21 de junho de 1941,

Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas própria da CEDAE.
Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto n9 7.073,
de 26 de setembro de 2018, e demais disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

Considerando o Processo Administrativo ng 007/000340/2019;
Considerando que o art. 3g do Decreto-Lei ng 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe que os
concessionários de serviços poderão promover desapropriações mediante autorização expressa,
constante de lei ou contrato; e

WASI

EIS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.

Considerando o disposto no Contrato de Programa para a prestação e exploração de serviços
públicos de saneamento básico firmado entre o Município de Duque de Caxias e a Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (CEDAE),

Estipula as normas e procedimentos para as
contratações, liquidação e pagamentos,
firmadas pela Administração Pública Municipal
Direta e Indireta e dá outras providências.

DECRETA:
Art. l g Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a
título precário, nos termos da letra "i" do art. 5g do Decreto-Lei n. g 3.365, de 21 de junho de 1941, os
Lotes 10 e 11 da Quadra 03, do Loteamento Parque Capivari- 4g Distrito deste Município.
Art. 2g A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação do Booster pela
CEDAE, para atender as demandas de abastecimento do município.
Art. 39 Fica a CEDAE autorizada a promover os atos de expropriação, judicial ou
extrajudicialmente.
Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas própria da CEDAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as determinações constantes da Lei Complementar n° 101, 4 de maio de
2000, que estabelecem requisitos na gestão dos recursos públicos, bem como as Leis Federais
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamentam o art. 37,
Inciso XXI, da Constituição Federal; e
Considerando a imperiosa necessidade de serem estabelecidos mecanismos de controle e
fiscalização das contratações, liquidação e pagamentos, de modo a garantir o adequado
cumprimento dos instrumentos celebrados,

Art. 5g Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os Decretos
ng 7.175, de 7 de fevereiro de 2019, ng 7.197, de 21 de fevereiro de 2019 e ng 7.321, de 01 de julho de
2019, e demais disposições em contrário.

DECRETA :
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. I 9 A aquisição de bens, de consumo ou permanentes, a realização de obras e serviços

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

de engenharia, as contratações de demais serviços, a liquidação e o pagamento de despesas, no

PROTOCOLO DE RECEBjÓlENTí
(
Recebido por:____
.
WASHINGTON REIS DE OLIVEI 1L&ata;
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T

âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de
Duque de Caxias, obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 29 Para os efeitos deste Decreto são adotadas definições que constarão no Anexo VI.

^

Art. 39 A aquisição de bens, realização de obras e serviços de engenharia e contratações
de demais serviços deverão ser propostas formalmente através de processo administrativo
devidamente autuado, autorizado pelo Secretário Municipal da Secretaria beneficiária do bem (de
consumo ou permanente) ou do serviço que se pretenda adquirir ou pela Autoridade da

DECRETO N9 7.348, DE 24 DE JULHO DE 2019.
Declara de utilidade pública, para
desapropriação, o imóvel que menciona.

Administração Pública Indireta interessada na aquisição.

fins

Parágrafo

de

único. Os processos administrativos aludidos no caput deverão ser

encaminhados a SMG após a autuação para ciência.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o

CAPÍTULO II
DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

art. 8e, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 22 do Decreto-Lei
n2 3.365, de 21 de junho de 1941,

Seção I
Aquisição de Bens Permanentes ou de Consumo

Considerando o Processo Administrativo n? 007.000466/2018;
Considerando que o art. 39 do Decreto-Lei ng 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe que os

Art. 43 Os processos administrativos iniciados pelo órgão solicitante para a aquisição de
bens de consumo ou permanentes, observarão as seguintes instruções:

concessionários de serviços poderão promover desapropriações mediante autorização expressa,

I - Termo de Abertura, contendo descrição do bem a ser adquirido, sem indicação de marca;

constante de lei ou contrato; e
Considerando o disposto no Contrato de Programa para a prestação e exploração de serviços
públicos de saneamento básico firmado entre o Município de Duque de Caxias e a Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (CEDAE),

II - Termo de Referência/Projeto básico, com a identificação do responsável pela sua
elaboração, que deverá no mínimo conter:
a) indicação do objeto, com especificação completa do(s) bem(ns) a ser(em) adquirido(s),
sem indicação de marca, nos termos do art. 15, §7^, incisos I, da Lei Federal n^ 8.666, de 1993;
b) justificativa (motivação) da contratação;
c) definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas;

DECRETA:

d) critérios de aceitabilidade da proposta (no caso de amostra, folder e catálogo);
e) critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto);

Art. I 5 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a

f) dotação orçamentária da despesa, e se originado da execução de convênios, a cópia do

título precário, nos termos da letra "i" do art. 5- do Decreto-Lei n. 3 3.365, de 21 de junho de 1941, o

termo de convênio, além dos dados do(s) empenho(s) da instituição convenente, quando for o caso;

imóvel localizado na "Vila Santa Alice", rio 4o Distrito deste Município, com área total 444,94m2, tendo

g) condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e garantia);
h) obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante);

como ponto de amarração Pl, de coordenadas planas e retangulares (N=7503675.24; E=678154.17); e

i) gestão do contrato;

que partindo desse ponto Pl e num comprimento de 14,20m, chega-se ao ponto P2 de coordenadas

j) fiscalização do contrato;

planas e retangulares (N=7503677.771; E=678167.75); e que partindo desse ponto P2, e num

k) condições de pagamento;

comprimento de 21,16m ao longo da Rua do Aviário chega-se ao ponto P3, de coordenadas planas e

l)

regulares (N= 7503655.02; E=678178.86); e que partindo desse ponto P3 e num comprimento de 9,87m,
chega-se ao ponto P4, de coordenadas planas e regulares (N=7503650.84; E=678470.32); e que partindo
de ponto P4 e num comprimento de 13,72m chega-se ao ponto P5, de coordenadas planas e
retangulares (N=7503655.36; E=678157.64), e que partindo desse ponto P5 e num comprimento de
20,48m, chega-se ao ponto P l inicial de amarração.
Art. 22 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa implantação do Reservatório do
Aviário.

vigência do contrato;

m) cronograma físico-financeiro, com demonstração da forma de entrega e o respectivo
local;
n) indicação das condições de guarda e armazenamento;
o) Se realizadas em atendimento ao princípio da padronização, a cópia do ato
administrativo de padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garantia oferecidas;
p) sanções contratuais;
q) hipóteses de rescisão contratual;
r) condições gerais;
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III - planilha de quantitativo a ser adquirido, acompanhado das técnicas quantitativas de
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a) indicação do objeto;

estimação das unidades e das quantidades estimadas no orçamento em função do consumo e

b) justificativa (motivação) da contratação;

utilização prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades, detalhando fórmulas, conversões de

c) especificação do objeto;
d) orçamento estimado em planilhas de quantitativos que expresse a composição de todos

unidades e fonte de dados utilizados, nos termos do art.15, §7^, incisos II, da Lei Federal n^ 8.666,

os seus custos unitários (art. 40, § 2^ inciso II, c/c art. 7$, § 29, inciso II, da Lei Federal n^ 8.666, de

de 1993;
IV - consulta ao respectivo setor de estoque ou almoxarifado sobre a existência dos itens
demandados, mediante despacho declaratório ou por meio eletrônico, que deverá ser anexado aos
autos.
Parágrafo único. Em caso de aquisição de bens permanentes ou de consumo através de
Sistema de Registro de Preços (SRP), de acordo com o Decreto n.2 6.795, de 24 de maio de 2017, ou
Decreto que o venha a substituir, deverá conter os mesmos documentos solicitados nos itens I, II,
III e IV do art. 4^ deste Decreto, que deverá obrigatoriamente conter planilha com os quantitativos
mínimos e máximos que poderão vir a ser adquiridos ao longo de 12 (doze) meses ou durante o
prazo de duração da Ata de Registro de preços.

1993), com a indicação da data de referência (mês/ano) e do responsável técnico pela sua
elaboração, contendo referência a sistema de custos (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI) ou com
apresentação de composições analíticas de formação de preços unitários detalhadas, expondo as
descrições, quantificações e preços dos insumos, as respectivas origens, bem como as quantidades
de materiais, mão-de-obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que
tenham sido considerados na definição das composições, apresentando, inclusive, a fonte utilizada
como parâmetro para os índices de produtividade adotados, bem como justificativa dos preços
(mediante a relação ou pesquisa dos preços de mercado e respectiva metodologia de pesquisa e/ou
referência a sistema de custos utilizado);
e) composição analítica da taxa de BDI/LDI, discriminando todos os custos indiretos e
lucros (ou benefícios);

Seção II
Contratação de Serviços
Art. 55 Os processos administrativos iniciados pelo órgão solicitante para a contratação de
serviços, excetuando-se de engenharia, observarão as seguintes instruções:

f) o regime de execução com a demonstração das etapas de execução e o respectivo
cronograma físico-financeiro;
g) caderno de encargos ou memorial descritivo, com a especificação técnica dos materiais
e dos métodos construtivos;
h) plantas com os desenhos do empreendimento, quando pertinentes, que demonstrem o

I - Termo de Abertura, contendo descrição do serviço a ser contratado;

desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos

II - Termo de Referência/Projeto básico, com a identificação do responsável pela sua

os seus elementos constitutivos com clareza;

elaboração, que deverá no mínimo conter:
a) especificação do objeto;
b) justificativa (motivação) da contratação;
c) técnicas quantitativas de estimação das unidades e das quantidades de serviços a serem
adquiridos em função da demanda e utilização prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades;
d) modelo, em anexo, de planilha de composição de custos unitários;
e) o regime de execução com a demonstração das etapas de execução e o respectivo
cronograma físico-financeiro;
f) critérios de aceitabilidade da proposta;
g) critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto);
h) dotação orçamentária da despesa, e se originado da execução de convênios, a cópia do
termo de convênio, além dos dados do(s) empenho(s) da instituição convenente, quando for o caso;
i) condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e garantia);
j) obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante);
k) gestão do contrato;
l)

fiscalização do contrato;

m) condições de pagamento;
n) vigência do contrato;
o) sanções contratuais;
p) condições gerais;
q) cronograma físico-financeiro;
III - no caso de contratação de serviços de publicidade, além dos itens acima expostas,
deverá:
a) Briefing contendo informações de forma precisa, clara e objetiva, suficientes para a
elaboração das propostas, ou seja, do plano de comunicação a ser proposto por cada licitante, de
nos termos do inc. II, art. 69 da Lei Federal n9 12.232, de 2010;
b) técnicas quantitativas de estimação dos recursos públicos necessários e suficientes ao
atendimento da demanda de serviços de comunicação propostos no briefing; e

i) a comprovação de ter providenciado, junto ao CREA/RJ, a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), ou junto ao CAU/RJ, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Projeto Básico,
quando o objeto licitado o exigir, consoante o disposto no art. 7Q, da Resolução CONFEA n^ 361/91
e/ou no art. 45 da Lei Federal n^ 12.378, de 2010;
j) licença ambiental ou termo de sua inexigibilidade obtido junto ao órgão ambiental
competente para comprovação do adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento objeto da licitação;
k) critérios de aceitabilidade da proposta;
l)

critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto);

m)

dotação orçamentária da despesa, e se originado da execução de convênios, a cópia do

termo de convênio, além dos dados do(s) empenho(s) da instituição convenente, quando for o caso;
n) condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e garantia);
o) obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante);
p) gestão do contrato;
q) fiscalização do contrato;
r) condições de pagamento;
s) vigência do contrato;
t) sanções contratuais;
u) rescisão contratual; e
v) condições gerais.
§ 15 Caso seja necessária a aquisição de bens permanentes para a realização da obra ou
reforma, isto deverá ser especificado claramente no Projeto Básico, a fim de permitir o controle de
bens patrimoniais da Administração Pública.
§ 25 Caso a obra ou reforma seja em imóvel próprio municipal, e que altere o valor total do
bem deverá ser reavaliado pela SMUH e informado ao Setor de Patrimônio para a devida anotação
da alteração de suas características.
Seção IV
Compra, Alienação ou Locação de Imóveis

IV - especificação, no caso de prestação de serviço de execução contínua, detalhando se
são serviços auxiliares e necessários à Administração Pública no desempenho de suas atribuições,
que se interrompidos podem comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação
deva estender-se por mais de um exercício financeiro.
Seção III
Contratação de Obras ou Serviços de Engenharia
Art. 6- Os processos administrativos iniciados pelo órgão solicitante para a contratação de
obras ou serviços de engenharia, observarão as seguintes instruções:
I - Termo de Abertura, contendo descrição da obra ou serviço de engenharia a ser
contratado;
II - Projeto Básico, elaborado nos termos do art. 69, inciso IX, da Lei Federal n9 8.666, de
1993, e o projeto executivo, se for o caso, encaminhados com a identificação do responsável técnico
pela sua elaboração, que deverá, no mínimo, conter:

Art. 75 Os processos administrativos iniciados pelo órgão solicitante para a compra,
alienação ou locação de imóveis, observarão as seguintes instruções:
I - Termo de Abertura, contendo a descrição do bem a ser comprado, alienado ou locado;
II - Termo de Referência/Projeto básico, com a identificação do responsável pela sua
elaboração, que deverá no mínimo conter:
a) indicação do objeto;
b) justificativa (motivação) da contratação;
c) especificação detalhada do imóvel;
d) critérios de aceitabilidade da proposta;
e) critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto);
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f) dotação orçamentária despesa, dotação orçamentária da despesa, e se originado da

Art. 12. A SMG-SL elaborará a minuta de Edital, em conformidade com o estabelecido no

execução de convênios, o número do termo de convênio e o ente ou instituição com a qual foi

Termo de Referência ou Projeto básico, contendo os regramentos previstos neste Decreto, em

celebrado, além dos dados do(s) empenho(s) da instituição convenente, quando for o caso;

especial quanto a fiscalização, contato, liquidação e pagamento, encaminhando o processo

g) indicação de fonte de arrecadação (quando da alienação)
h) condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e garantia);
i) obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante);
j) gestão do contrato;
k) fiscalização do contrato;
l)

condições de pagamento;

m) vigência do contrato;

administrativo para a PGM, com a modalidade de licitação a ser utilizada, indicada pelo órgão
solicitante.
Art. 13. A PGM examinará a minuta de Edital, emitindo parecer e anexando aos autos a
minuta de Contrato.
Parágrafo único. Caso sejam detectadas impropriedades na minuta de Edital, o mesmo
retornará ao órgão pertinente, para as devidas correções e/ou justificativas.
Art. 14. Após o cumprimento integral do estabelecido nos artigos anteriores, com o edital
devidamente rubricado e assinado pelo Ordenador de Despesas do órgão solicitante, o processo

n) sanções contratuais;

será encaminhado à SMG-SL, que designará Pregoeiro e sua respectiva equipe de apoio ou Comissão

o) rescisão contratual;

de Licitação, dando início a fase externa do certame licitatório.

p) condições gerais;
q) cronograma de desembolso/recebimento financeiro (se for o caso);

Art. 15. Após o certame licitatório, o processo administrativo será enviado pela SMG-SL ao
órgão solicitante para, se for o caso, homologação do resultado.

III - Laudo de avaliação, de acordo com as normas brasileiras de avaliação vigentes (ABNT);
IV - Certidão do RGI ou documento que comprove a posse referente ao imóvel que se
pretende comprar, alienar ou locar;

Parágrafo único. Nos casos em que houver recursos administrativos no Pregão (presencial
ou eletrônico), caberá ao Ordenador de Despesas do órgão solicitante a adjudicação e homologação
do resultado.
Art. 16. O órgão solicitante fará publicar no Boletim Oficial do Município o ato de

V - documentos de identificação do proprietário do imóvel ou possuidor; e

homologação, encaminhando todos os volumes do processo administrativo em questão ao

VI - autorização legislativa, no caso de órgãos da administração direta e entidades

Departamento de Boletim Oficial da SMG.
Art. 17. O Departamento de Boletim Oficial da SMG, após a publicação do ato de

autárquicas e fundacionais, nos termos do inc. I, art. 17 da Lei Federal n^ 8.666, de 1993.

homologação, encaminhará os autos à SMG-SL, para inserção dos dados junto ao SIGFIS do TCE-RJ.

Seção V
Dos Documentos Auxiliares
Art. 89 Os Órgãos solicitantes poderão anexar, no processo administrativo, pesquisa de
preços de fornecedores do ramo do objeto pretendido, juntando aos autos o documento original
das propostas (orçamentos) com todos os dados das empresas proponentes, devendo tais
orçamentos ser detalhados com valores em Reais, já incluídos todos os custos do fornecedor,

Art. 18. A SMG-SL encaminhará o processo administrativo ao órgão solicitante, para
emissão da Autorização de Empenho pelo Ordenador de Despesas.
Art. 19. O órgão solicitante encaminhará o processo a SMFP, com solicitação para a emissão
da Nota de Empenho, conforme Anexo IV, exceto nos casos de Registro de Preços, quando o
processo deverá seguir o rito disposto no Decreto Municipal que regulamenta o Sistema de Registro
de Preços (SRP).

contendo CNPJ, data de validade, Razão Social, endereço completo, telefone, nome e assinatura do
responsável, cabendo ao DAACS a avaliação dos documentos apresentados.

Parágrafo único. Quando da emissão da Autorização de Empenho pelo Ordenador de
Despesas, deverá ser indicado a obrigatoriedade ou não de formalização de contrato administrativo,
observando sempre, no que couber, o disposto no art. 62 da Lei Federal 8.666, de 1993.
Art. 20. Após a emissão da Nota de Empenho a SMFP encaminhará o processo
administrativo a PGM, quando houver indicação de formalização de contrato, ou ao órgão
solicitante em não havendo a obrigatoriedade de formalização do mesmo.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO
Seção I
Da Tramitação do Processo Administrativo

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal solicitante retirar a Nota de Empenho na
SMFP, para que seja entregue ao fornecedor, e em caso de Registro de Preço, a retirada será na
SMG-SL.

Art.95 Atendidos os requisitos mencionados nos artigos anteriores, os processos
administrativos serão remetidos ao DAACS, para cotação, avaliação e elaboração do mapa de

Seção II
Dos Procedimentos Especiais para os Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

preços, excetuando-se os casos de contratação de obras, serviços de engenharia e aquisição de
materiais que estejam contemplados nas tabelas mencionadas na alínea d, inciso II do art. 65 deste

Art. 21. Nos processos administrativos iniciados pelo órgão solicitante com a indicação de

Decreto, cujos processos licitatórios já conterão orçamento detalhado de custo global da obra, ou

enquadramento em Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, devem ser observadas criteriosamente

serviços de engenharia, fundamentado em quantitativos de serviços de fornecimento propriamente

as hipóteses previstas na Lei n° 8.666, de 1993, em especial os arts. 24 e 25, e deverá ser cumprido:

avaliados, através dos órgãos oficiais e outros compatíveis com a composição de custos unitários,
encaminhando o processo à SMFP,

I - no caso de dispensa de licitação o processo administrativo deverá ser instruído com
todos os documentos exigidos nos arts. 4g, 59, 6g ou 7g, de acordo com seu objeto, além de:

§ l? Caberá ao DAACS comprovação de pesquisas de preços detalhadas em quantitativos e
custos, mediante cotação ao mercado, consulta a sistema de custos ou quaisquer parâmetros que
tenham sido utilizados para a confecção do orçamento estimado, devendo ser observado o Manual
de Orientações e Procedimentos para Compras Governamentais.
§ 25 Após a emissão do relatório consolidado de preços de mercado, poderá o DAACS

a) declaração emitida pela Secretaria beneficiaria de que dentro do exercício financeiro
não será realizado outra compra/contratação do mesmo objeto, no caso de dispensa em razão do
valor;
b) caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;

encaminhar o processo administrativo, quando entender cabível, dependendo da especificidade do

c) juntada aos autos dos originais ou cópias conferidas com o original, por Servidor Público

objeto, para avaliação e ratificação pelo responsável pela elaboração do Termo de

Municipal do MDC, dos; documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor

Referência/Projeto básico.

preço;

Art. 10. A SMFP emitirá a reserva orçamentária, que deverá contemplar o valor total
necessário para a execução da contratação dentro do exercício financeiro vigente.
Parágrafo único. Nos casos de aquisição de bens de consumo ou permanentes através de
Sistema de Registro de Preços (SRP), não é necessário a emissão de reserva orçamentária.
Art. 11. A SMFP encaminhará à SMCI que, após análise, emitirá relatório sobre a
regularidade da instrução processual, encaminhando-o para a SMG-SL, para elaboração da minuta
de Edital.
Parágrafo único. Caso sejam detectadas impropriedades na instrução do processo
administrativo, o mesmo retornará ao órgão solicitante, para as devidas correções e/ou
justificativas, devendo o mesmo ser encaminhado posteriormente à SMG-SL.

d) autorização do ordenador de despesa, contendo objeto e valor do que se pretende
adquirir;
e) as razões da escolha do fornecedor;
f) justificativa do preço;
II - no caso de inexigibilidade de licitação, o processo administrativo deverá ser instruído
com todos os documentos exigidos nos arts. 4g, 5g, 6g ou 7g, de acordo com seu objeto, além de:
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a) declaração de exclusividade quanto à inexigibilidade de licitação, se for o caso;
b) justificativa das situações de inexigibilidade de licitação, acompanhadas dos elementos
necessários que as caracterizem, conforme o caso;
c) juntada aos autos dos originais ou cópias conferidas com o original, por Servidor Público
Municipal do MDC, dos documentos de habilitação exigidos do proponente;
d) autorização do ordenador de despesa;
e) as razões da escolha do fornecedor; e
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§2g Compete à PGM a numeração sequencial dos instrumentos contratuais, seguida do ano
no qual os termos foram subscritos, e reiniciada a cada exercício.
§3g Os Termos Aditivos receberão numeração própria e sequencial, contendo referência
do instrumento que se altera.
Art. 31. Caberá à PGM a coordenação da assinatura do contrato, bem como o envio do
extrato para publicação no Boletim Oficial do Município, a publicação do mesmo no Portal da
Transparência e a inserção dos dados referentes ao contrato firmado junto ao SIGFIS do TCE-RJ.

f) justificativa do preço.

Art. 32. Os contratos serão lavrados em pelo menos 3 (três) vias, para o seguinte fim:

Seção III
Da Tramitação do Processo de Dispensa ou Inexibilidade de Licitação

a) instrução do processo administrativo;
b) entrega ao(s) contratado(s) ou partícipe(s); e
c) arquivamento na PGM.

Art. 22. Atendidos os requisitos mencionados no art. 21, os processos administrativos serão
remetidos ao DAACS, para cotação e elaboração do mapa de preços.
Parágrafo único. O órgão solicitante poderá juntar cotações de preços, na forma do art. 8^
deste Decreto.

Parágrafo único: A PGM deverá encaminhar cópia do contrato, podendo-o fazer em via
digitalizada, por meio eletrônico, para:
a) arquivamento na SMCI;
b) arquivamento no Boletim Oficial; e

Art. 23. Após o cumprimento dos requisitos descritos nos artigos anteriores o processo
administrativo deverá ser encaminhado à PGM para emissão de parecer.
Parágrafo único. Caso a PGM emita o parecer contendo ressalvas, o processo
administrativo deverá ser encaminhado ao órgão solicitante, para cumprimento ou justificativa das

c) arquivamento no órgão contratante ou convenente.
Art. 33. Finalizado o processo de contratação, assinatura e os demais procedimentos
previstos nos arts. 30 a 32 do presente Decreto, a PGM deverá encaminhar o processo
administrativo ao órgão solicitante.

mesmas, e após deverá ser remetido à SMCI.
Art. 24. A PGM encaminhará o processo administrativo à SMCI para verificação da

CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AFO)

regularidade da instrução processual, e emissão de relatório.
Parágrafo único. Caso a SMCI emita o relatório contendo ressalvas, o processo
administrativo deverá ser encaminhado ao órgão solicitante, para cumprimento ou justificativa das
mesmas, e após deverá ser remetido à SMG-SL.

Art. 34. No caso de dispensa da formalização contratual, conforme previsão do artigo 62
da Lei 8.666/93, após a emissão da Nota de Empenho, deverá ser emitida Autorização de
Fornecimento (AFO), aplicando-se no que couber o disposto no art. 55 da Lei ng 8.666, de 1993,

Art. 25. Caberá à SMG-SL promover o Ato de Dispensa de Licitação ou Declaração de
Inexigibilidade, quando for o caso, para posterior ratificação e homologação pelo ordenador de
despesas do órgão solicitante, devendo os atos serem publicados no Boletim Oficial do Município.
Art. 26. O Departamento de Boletim Oficial da SMG, após a publicação do ato de

para os casos de aquisição de bens de consumo ou permanentes, conforme modelo no Anexo V.
Art. 35. A AFO será emitida pela Secretaria Municipal ordenadora da despesa, em
numeração sequencial para cada ano, salvo nos casos de aquisições através de Sistema de Registros
de Preços (SRP), sendo entregue ao vencedor da licitação, obrigatoriamente acompanhada da Nota

homologação e ratifico, encaminhará os autos à SMG-SL, para inserção dos dados junto ao SIGFIS

de Empenho, devendo a mesma passar a ser parte integrante do processo administrativo licitatório,

do TCE-RJ.

servindo como documento hábil para instrução de processo de pagamento.

Art. 27. A SMG-SL encaminhará o processo administrativo ao órgão solicitante, para
emissão da Autorização de Empenho pelo Ordenador de Despesas, o qual deverá ainda indicar a
obrigatoriedade ou não de formalização de contrato administrativo, observando sempre, no que
couber, o disposto no art. 62 da Lei Federal 8.666, de 1993.

Art. 36. Tratando-se de aquisição de material permanente, uma das cópias da AFO também
deverá ser encaminhada ao Setor de Patrimônio, para o início do processo de tombamento do item,
que poderá requisitar o processo administrativo para exercer seu mister e atribuições definidas em
regulamento próprio.

Art. 28. O órgão solicitante encaminhará a SMFP para a emissão da Nota de Empenho.

CAPÍTULO VI
DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 29. Após a emissão da Nota de Empenho a SMFP encaminhará o processo
administrativo à PGM, quando houver indicação de formalização de contrato, ou ao órgão
solicitante em não havendo a obrigatoriedade de formalização do mesmo.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal solicitante retirar a Nota de Empenho na
SMFP, para que seja entregue ao fornecedor, e em caso de Registro de Preço, a retirada será na
SMG-SL.

Art. 37. Celebrado o respectivo instrumento contratual, competirá ao Secretário Municipal
ordenador da despesa a imediata designação de Gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um)
fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, que responderão
diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.
§ l 9 A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da
Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Município,

CAPÍTULO IV

contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do Ato ser parte

DOS CONTRATOS

integrante do processo administrativo licitatório, servindo como documento hábil para instrução de
processo de pagamento, devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida de imediato.

Art. 30. Após a emissão da Nota de Empenho, o processo administrativo deverá ser
encaminhado pela SMFP à PGM para a elaboração de contrato, que deverá conter, no mínimo:
I - descrição do objeto;

§ 29 Deverá ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela Secretaria contratante, cópia da
Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo de 5 dias úteis após a publicação do ato.
Art. 38. As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão

II - prazo de vigência ou execução, quando for o caso;

determinadas em Instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através de

III - dados do(s) empenho(s);

declaração a ser firmada e incluída no processo originário da contratação, sem prejuízo de outras

IV - cronograma físico-financeiro, quando for o caso;
V - indicação da marca do bem adquirido, se fizer parte dos escopos do contrato;
VI - o exercício da Gerência e Fiscalização do contrato;
VII - os direitos e obrigações do Contratante e Contratado;
VIII - compensação financeira por eventual atraso de pagamento, bem como desconto por
eventual antecipação de pagamento, conforme Incisos IV e V, do art. 42 deste Decreto; e
IX - se originado da execução de convênios, o número do termo de convênio e o ente ou
instituição com a qual foi celebrado, além dos dados do(s) empenho(s) da instituição convenente,
quando for o caso.
§1QO Termo de Referência/Projeto Básico é anexo obrigatório do Contrato.

intrínsecas ou dispostas em legislação específica, devendo ser também observado:
I - responsabilidades atribuídas ao Gerente:
a) o controle de aumento injustificado dos custos para a administração pública, de
insumos, bens ou serviços;
b) a confecção de registros e planilhas, quando for parte da administração, de insumos,
bem ou serviços necessários ao desempenho de suas funções;
c) a emissão de pronunciamento fundamentado para a sugestão de alterações e
prorrogações contratuais;
d) recomendar a aplicação de sanções e/ ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido
processo legal;
e) elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do objeto
contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de contratação.
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IV - na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e

f) recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes;
II - Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:
a) a elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;
b) o acompanhamento em campo dos serviços, se couber;
c) a verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação dos
pagamentos devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes acerca da
necessidade de serem aplicadas sanções ou rescisão contratual;
d) a pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execução

proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da
obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV, do artigo 40,
da Lei Federal 8.666, de 1993.
V - na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a respectivo
e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor
da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV, do art. 40,
da Lei Federal 8.666, de 1993.
VI - a SMFP verificará, com base nos incisos I a III, a instrução do processo e procederá com

do instrumento contratual;
Parágrafo único. O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao
Gerente e ao Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal n°. 1.506,

a Secretaria Municipal ordenadora da despesa as correções necessárias para o devido trâmite
processual, sendo certo que, concluídas as verificações de praxe:
a) a SMFP efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e demais retenções) cabíveis;

de 2000 e na Lei Federal n^ 8.666, de 1993 e demais legislações pertinentes, resguardado o direito

b) efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;

à ampla defesa e contraditório.

c) emitirá os documentos "Ordem de Pagamento";

Art. 39. Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver

d) emitirá os documentos "Exame para Registro da Despesa";

ciência de falhas na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade

e) encaminhará o processo para pagamento;

hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.
CAPÍTULO VII
DOS ADITAMENTOS
Seção Única
Da Prorrogação, Renovação, Supressão e Acréscimo dos Contratos

VII - somente após o efetivo pagamento e, tratando-se de aquisição de material
permanente, o processo será encaminhado ao Departamento de Patrimônio da SMA para o
tombamento dos itens, retornando a SMFP para as devidas conferências e anotações no Ativo
Imobilizado da PMDC.
CAPÍTULO IX
DAS OBRIGAÇÕES CONTINUADAS

Art. 40. Para a realização de alterações contratuais o Secretário Municipal ordenador da
despesa deverá instaurar novo processo administrativo, que será obrigatoriamente apenso ao da
contratação inicial, instruindo a solicitação com os seguintes documentos, a depender da hipótese
legal:
I - Termo de Abertura, contendo:
a) autorização do Ordenador de Despesas e descrição do que se pretende alterar;
b) planilha detalhada com os itens que devem ser incluídos, excluídos ou modicados, com

Art. 43. A liquidação, o registro e o pagamento das obrigações continuadas e de trato
sucessivo assumidas pelo Município serão formalizadas em processo administrativo único para o
ano corrente, dispensada a abertura de novos processos administrativos de pagamento para o
cumprimento de cada parcela, mensalidade, quota ou medição, desde que iniciado com a
observância integral das fases e documentos previstos no artigo anterior.
§ l 9 Para fins de cumprimento deste artigo, entendem-se como obrigações continuadas e

indicação dos percentuais de acréscimos e supressão pretendidos, em todas as modalidades de
alteração contratual.

de trato sucessivo as que se refiram aos seguintes pagamentos:
I - serviço da dívida;

II - em caso de prorrogação do prazo de validade contratual, a comprovação da

s

II - parcelamentos diversos, inclusive acordos administrativos;

economicidade e vantajosidade, a ser apresentada pela Secretaria Municipal ordenadora da
despesa;

III - concessionários de serviços públicos, tais como luz, água, gás, telefonia e congêneres;

III - em caso de solicitação de prorrogação de prazo contratual de serviço ou obra,

IV - aluguéis em geral, inclusive aluguel social;

justificativa contendo os motivos que prejudicaram a execução do serviço ou obra dentro do prazo
contratado, firmada pelo Gerente do Contrato;

V - acordos celebrados em acordos judiciais;

IV - manutenção das condições contratuais avençadas de habilitação e qualificação;

VI - fornecedores de serviços de informática e internet;

V - em caso de reajustamento de preços deverá ser apresentada metodologia de cálculo de

VII - fornecedores de serviço de manutenção e conservação predial;

reajustamento, exposição dos índices setoriais aplicáveis, memória de cálculo dos valores liquidados

VIII - pessoal cedido de outro órgão;

e a liquidar.

IX - bolsas de estudos ou quaisquer outros pagamentos referentes à complementação das

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses acima, é necessário:
a) parecer jurídico da PGM, sobre a legalidade do aditamento;

escolas privadas; e

b) empenho, a ser emitido pela SMFP;

X - subvenções em geral.

Art. 41. Os contratos de aditamento obedecerão ao disposto nos arts. 27 a 29 deste
Decreto.

§29 Entende-se por serviço da dívida toda e qualquer acréscimo decorrente de Lei ou
cláusula contratual, tais como amortização, juros e atualização monetária.

CAPÍTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
Art. 42. As fases de liquidação, registro das despesas no sistema apropriado e de

§39 O rol apresentado no § lg. deste artigo é taxativo e o pagamento dos fornecedores de
materiais e serviços em geral ali não elencados continuarão obedecendo a sistemática de liquidação,
registro e pagamento do artigo anterior.

pagamento do compromisso assumido seguirão as seguintes etapas:

§4? Excluem-se desta sistemática os fornecedores cuja obrigação para com a

I - a liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da prestação

municipalidade envolvam fornecimento de mão de obra, seja de maneira isolada ou ainda que

dos serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos

combinada com qualquer das situações previstas no parágrafo anterior, bem como o pagamento

fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos legais,

das verbas destinadas aos suprimentos de fundos e despesas de viagem, que tem regramento

conforme os Anexos I, II e III do presente Decreto;
II - para efeito de pagamento, será obedecida a ordem cronológica determinada em
Decreto Municipal próprio.
III - para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a SMFP, por meio
de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no inciso I,
devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do contrato e seus aditivos
(quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia da Nota de Empenho e planilha
atualizada de acompanhamento de saldos contratuais (quando for o caso).

próprio.
Art. 44. Os fornecedores e outras situações de pagamento previstas no § lg do artigo 39
devem apresentar os documentos contratuais e seus anexos somente na abertura do processo de
pagamento da l 5 parcela, quota, mensalidade ou medição, salvo aqueles expressamente exigidos
por Lei ou quaisquer outros cuja validade tenha expirado e/ ou que se faça obrigatória a verificação
atualizada.
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ANEXO III
DO DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45. Os órgãos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Públicas)
deverão observar o disposto neste Decreto, adequando os procedimentos aos seus setores internos,
de acordo com seus organogramas.
Art. 46. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se em especial
os Decretos Municipais n° 5624, de 19 de junho de 2009, n° 5.780, de 22 de fevereiro de 2010,
n9 6.012, de 15 de abril de 2011, n9 6.427, de 27 de junho de 2014, n9 6.459, de 22 de setembro de
2014, n9 6.744, de 03 de janeiro 2017, n9 6.776, de 09 de março de 2017, n9 6.888, de 27 de outubro
de 2017, n9 7.035, de 25 de julho de 2018, bem como todas e quaisquer disposições em contrário,
aqui não especificadas, que possam gerar conflito com as normas ora editadas.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I
DO DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA
FORNECIMENTO EM GERAL E FORNECIMENTO ORIUNDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) Requerimento de pagamento;
2) DANFE, atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas matrículas
e assinaturas, declarando a regular entrega dos bens faturados, de acordo com a
contratação efetuada;
3) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, (quando couber)
4) AFO pertinente ao faturamento;
5) Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, contendo o saldo inicial
(quantidade total contratada), itens fornecidos e saldo final a fornecer, quando se
tratar de entrega parcelada;
6) Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registros de Preços,
contendo o saldo inicial (quantidade total contratada), itens anteriormente
fornecidos, itens fornecidos referente a este pagamento e saldo final a fornecer,
quando se tratar de Ata de Registro de Preços;
7) Nota de Empenho;
8) AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;
9) Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a";
10) Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim
Oficial; e
11) Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT.

BOLETIM nº 6723

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1) Requerimento de pagamento;
2) Nota Fiscal de serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS),
informando o período de execução do serviço, atestado e datado por 02 (dois)
servidores com suas respectivas matrículas e assinaturas, declarando a regular
prestação dos serviços faturados, de acordo com a contratação efetuada; Deverá
estar destacado no documento fiscal o valor da retenção de INSS com o título
"RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", nos serviços que couberem. (IN RFB n9
971/2009)
3) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, (quando couber)
4) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;
5) Planilha contendo o detalhamento dos serviços executados, apurando o valor
apresentado no faturamento emitido.
6) Nota de Empenho;
7) AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;
8) Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a";
9) Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim
Oficial;
10) Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;
11) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando
todos os segurados alocados na prestação de serviços; (IN RFB n9 971/2009 - art.
134-1)
12) GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP; (IN RFB n9 971/2009 - art. 134 - 1);
13) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas
referente ao período da prestação do serviço;
14) Documento de Arrecadação Federal (DARF) dos tributos federais (quando houver);
15) Cronograma Físico Financeiro. Caso haja descumprimento, anexar justificativa.
16) Nos casos de obras, anexar cronologia informando o memorando de início e
possíveis paralisações da mesma.

ANEXO IV
DO DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.

MODELO DE AUTORIZO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ORDENADORES DE DESPESA

ANEXO II
DO DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.

Proc. Adm. n^

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
1) Requerimento de pagamento;
2) Nota Fiscal de serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS),
informando o período de execução do serviço, atestado e datado por 02 (dois)
servidores com suas respectivas matrículas e assinaturas, declarando a regular
prestação dos serviços faturados, de acordo com a contratação efetuada; Deverá
estar destacado no documento fiscal o valor da retenção de INSS com o título
"RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", nos serviços que couberem. (IN RFB n^
971/2009)
3) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, (quando couber)
4) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;
5) Planilha contendo o detalhamento dos serviços executados, apurando o valor
apresentado no faturamento emitido.
6) Nota de Empenho;
7) AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;
8) Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a";
9) Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim
Oficial;
10) Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;
11) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral;
12) GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP; (IN RFB n? 971/2009 - art. 134 - I);
13) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas
referente ao período da prestação do serviço; e
14) Documento de Arrecadação Federal (DARF) dos tributos federais (quando houver).

/

/

Fl.

AUTORIZO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
Duque de Caxias, 24 de julho de 2019.

AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, nos termos abaixo, obedecendo os preceitos e
formalidades legais:
OBJETO:
FAVORECIDO:
CNPJ:
VALOR:
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:
PROGRAMA DE
TRABALHO:
ELEMENTO DE
DESPESA:
FONTE DE
RECURSOS:

xxxxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXX

10

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6723
ANEXO V
DO DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.

•
•

AFO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
AFO N2
PROCESSO
FAVORECIDO

SECRETARIA

xxx/xxxxxx/xxxx

DESCRIÇÃO

ITEM

UNID.

EMPENHO

QUANT.

XXX/XXXX
XXXX/XXXX
CNPJ
VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fica a empresa favorecida, AUTORIZADA a efetuar o fornecimento
dos itens discriminados na presente AFO, obrigando-se a cumprir
VALOR TOTAL
integralmente a disposições contidas nos respectivos edital de
licitação e/ou contrato vinculados ao fornecimento em tela.
CONTROLE DE SALDO DE EMPENHO
A entrega dos bens deverá ser efetuada
SALDO ANTERIOR
R$
em
AFO
R$
xxx dias após o recebimento desta AFO.
SALDO A EXECUTAR
R$
EMISSÃO

XX/XX/XXXX

RECEBIDA EM:

_____ /_____/.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

FAVORECIDO

•
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Liquidação de Despesa: A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito;
Ordenador de Despesa: Toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos;
Parecer: É o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado e
datado, deve conter o nome e o registro do profissional, emitido por um especialista, sobre
determinada situação que exija conhecimentos técnicos;
Portal da Transparência: É um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar
informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos
relacionados à gestão pública do Município;
Portaria: Ato jurídico originário do Poder Executivo, que contém ordens/instruções acerca
da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a
execução de serviços, a fim de esclarecer ou informar sobre atos ou eventos realizados
internamente em órgão público, ou qualquer outra determinação da sua competência;
Processo Administrativo: sucessão de atos ordenados os quais compõem uma cadeia, sendo
cada um destes atos autônomos concomitantes para culminar determinado fim;
Projeto Básico: É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos
e do prazo de execução;
Projeto Executivo: É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas);
Ratifico: É o ato que certifica a validade de um compromisso assumido legalmente;
SCO-FGV: Sistema de custos de obras da Fundação Getúlio Vargas;
Serviço: execução de um trabalho contratado por terceiros;
SICRO: Sistema de custos referencias de obras;
SIGFIS: Sistema integrado de Gestão Fiscal do TCE/RJ;
SINAPI: Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil;
SRP - Sistema de Registro de Preços: É o conjunto de procedimentos adotados pela
Administração para registro formal de preços relativos à execução de serviços e
fornecimento de bens;
Termo de Abertura: Documento subscrito pelo Secretário Municipal da pasta, ou a quem
este delegar por ato próprio, autorizando a abertura de processo administrativo;
Termo de Referência: O termo de referência é o documento que deve conter os elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto
da licitação, as obrigações das partes e demais especificações necessárias;

PORTARIAS
ANEXO VI
DO DECRETO N° 7.349 DE 24 DE JULHO DE 2019.
DEFINIÇÕES
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
AFO: Autorização de Fornecimento;
Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas;
Autoridade da Administração Pública Indireta: Presidentes de Autarquias e Fundações;
Bem de Consumo: São auxiliares no processo produtivo sem incorporarem ao
produto/serviço: Ex: combustíveis, lubrificantes, materiais de limpeza e conservação;
Bem Permanente: Bens com durabilidade superior a 2 anos;
Bens Patrimoniais: são o componente fundamental da propriedade particular, em outras
palavras, a propriedade particular é composta por todos os bens patrimoniais qué uma
empresa ou indivíduo possui;
Boletim Oficial: É o periódico oficial no qual torna-se públicas as normas jurídicas, Decretos,
Portarias, e demais atos e documentos oficiais do Município;
Classificação orçamentária: Classificações para a despesa e para a receita. Da despesa, as
principais são: classificação institucional, classificação funcional e programática, de natureza
da despesa e por fonte de recursos; da receita, classificação por natureza de receita e por
fonte de recursos;
Contrato: É o ajuste celebrado entre a entidade da Administração Pública e particulares, em
que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas;
Cronograma de Execução: É a definição das datas em que cada meta e etapa se iniciam e
quando são concluídas;
Cronograma físico-financeiro: O cronograma físico-financeiro é "físico" porque acompanha
etapas tangíveis do projeto e "financeiro" porque prevê os gastos envolvidos;
DAACS: Departamento de Avaliação e Acompanhamento de Compras e Serviços
EMOP: Empresa de Obras Públicas do Estado Do Rio De Janeiro;
Empenho: É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição;
Exercício Financeiro: Período anual em que deve vigorar ou ser executada a Lei
Orçamentária Anual, coincidirá com o ano civil, conforme artigo 34 da Lei Federal
4.320/1964;
Homologação: Aprovação, ratificação ou confirmação, por autoridade administrativa, de
atos a fim de que possam se investir de força executória ou se apresentar com validade
jurídica;

PORTARIA N.º 637/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de maio de 2019, de acordo com que
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, CHARLENE AUSQUIA DA SILVA, matrícula 37.816-0,
para exercer o Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de
Normatização Orçamentária, Símbolo CC/1+40%, código N-66,
da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na vaga
decorrente da exoneração de Carlos Henrique Borsato Guimarães.
Em 25/05/2019.
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA N.º 926/GP/2019
Nomeando, a contar de 28 de maio de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, ELBA FERNANDES SILVA, matrícula 37.999-9, para
exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio
Histórico, Símbolo CC/3, Q-32.0/0, da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação, na vaga decorrente a exoneração de Jose
do Carmo de Souza Filho.
Em 19/07/2019.
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA N.º 942/GP/2019
Exonerando, a contar de 19 de julho de 2019, CAMILA MAURA
MOREIRA DA SILVA, matrícula 35.559-3, do Cargo em
Comissão de Diretor de Captação de Recursos, Símbolo CC/1,
H-53.0/0, da Secretaria Municipal de Governo.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 943/GP/2019
Exonerando, a contar de 19 de julho de 2019, HELOISA

Sexta-feira
26 de Julho de 2019

COUTINHO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, matrícula
36.649-8, do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de
Relações Internacionais, Símbolo CC/1, H-54.0/0, da Secretaria
Municipal de Governo.
Em 24/07/2019.
P O R T A R I A N° fV^/GP/2019

O P R E F E IT O M U N IC IP A L DE D U Q U E DE C A X IA S , de Duque
de Caxias, usando de atribuição legal, de acordo com o que dispõe o Artigo 6.°, do
Decreto n.° 6820, de 30 de junho de 2017,
RESOLVE:
DESIGNAR, a contar de 10 de julho de 2019, ANDRÉA CRISTINA
VASCONCELLOS CUNHA DE SOUZA em substituição a Talita Jennifer de Moura
Rodrigues, para constituí a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA, que passará a ter a seguinte composição:
Presidente - Andréa Cristina Vasconcellos Cunha de Souza (mat. 10.993-5);
Secretária - Aline Gomes Guimarães (mat. 36.965-9);
Vogais - Tamiris Oliveira Lopes Vasconcellos (mat. 37.398-2);
Glaucia Souza de Lima (mat. 37.007-8); e
Daniel de Oliveira Felix Ferreira (mat. 36.336-7).

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em Z.*-( de julho de 2019.
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PORTARIA N.º 945/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 17 de junho de 2019,
o(a) servidor(a) MARCELI DA SILVA DE MAGALHÃES
RODRIGUES, matrícula 20635-5, lotado(a) na SME, conforme
Processo Administrativo n.º 008/004501/2019.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 946/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 17 de junho de 2019, o(a)
servidor(a) CLAUDIA DE CARVALHO VILAÇA, matrícula n.º
20779-9, lotado(a) na SME, conforme Processo Administrativo
n.º 008/004563/2019.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 947/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 17 de junho de 2019, o(a)
servidor(a) LUCIANA MARTINGIL AFFONSO, matrícula n.º
19355-8, lotado(a) na SME, conforme Processo Administrativo
n.º 008/004516/2019.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 948/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 17 de junho de 2019, o(a)
servidor(a) JOELMA MENDES DA CRUZ, matrícula n.º 339334, lotado(a) na SME, conforme Processo Administrativo n.º
008/004504/2019.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 949/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 18 de junho de 2019, o(a)
servidor(a) EYDI SATURNINO MORENO, matrícula n.º 351326, lotado(a) na SME, conforme Processo Administrativo n.º
008/004580/2019.
Em 24/07/2019.

BOLETIM nº 6723

PORTARIA N.º 950/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 21 de junho de 2019, o(a)
servidor(a) THAYS ROSALIN DE ARAUJO, matrícula n.º
16846-2, lotado(a) na SME, conforme Processo Administrativo
n.º 008/004667/2019.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 951/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 17 de junho de 2019, o(a)
servidor(a) CRISTIANE DAS DORES BARBOSA DE ARAUJO
DA ROCHA, matrícula n.º 25130-0, lotado(a) na SME, conforme
Processo Administrativo n.º 008/004506/2019.
Em 24/07/2019.
PORTARIA N.º 952/GP/2019
Alterando, a contar de 12 de junho de 2019, a matrícula do Cargo
em Comissão de Diretor da Escolar Municipal Francisco Barboza
Leite, símbolo CC/3+ST (35%), da servidora CRISSIA GIGLO
DA COSTA, matrícula n.º 19.351-0, que passa a matrícula 37.9905, da Secretaria Municipal de Educação.
Em 25/07/2019.
PORTARIA N.º 953/GP/2019
Exonerando, a contar de 22 de junho de 2019, JURANDIR
SANTOS FERREIRA, matrícula n.º 36.054-6, do Cargo em
Comissão de Agente Operacional, Símbolo CC/4, O-48.0/2, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Em 25/07/2019.
PORTARIA N.º 954/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de junho de 2019, de acordo com que
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, MARCIA REGINA LIMA SOTTE DE ALMEIDA,
matrícula 37.055-0, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe
da Farmácia, Símbolo CC/3, Código V.214.0/0, da Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil, em decorrência da exoneração
de Miriam Crispim Ferreira.
Em 25/07/2019.
P O R T A R I A N°

9 3 5/GP/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas
atribuições legais, com base nos Ofícios: n.°: 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951/19/GS/SME,
RESOLVE:
DESIGNAR, a contar de 03 de agosto de 2019, os conselheiros abaixo especificados para
integrarem o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.:

• Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO:
Designar: Mariangela Almeida de Faria
• Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ - Núcleo Duque de Caxias SEPE:
Designar: Marcos Luis Oliveira da Costa
• Associação de Pais e Amigos da Escola Pública de Duque de Caxias - APAEP-DC:
Designar: Maria da Glória Ferreira dos Santos
• Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense - SIMPRO-BAIXADA:
Designar: Marivaldo Marques Soares
• Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Duque de Caxias SINEPE/DC:
Designar: Oswaldo da Silva Filho
• Federação Municipal das Associações de Moradores de Duque de Caxias - MUB:
Dispensa: Araci Gomes de Oliveira
Designar: Sidney Campos Neves
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Z, S de julho de 2019.

WASH

IIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

12

		
Sexta-feira
26 de Julho de 2019

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6723

PORTARIA N.º 956/GP/2019
Nomeando, a contar de 24 de julho de 2019, de acordo com que
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, HÉLIO COUTINHO DE PAULA, matrícula 05.7261, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do Setor de
Almoxarifado, Símbolo CC/3, J-40.3/0, da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos.
Em 25/07/2019.
DESPACHO
Processo n.º 009/005695/2019
Interessado: Mário Jean Rezende Cordeiro
Assunto: Concessão de imunidade de ITBI.
DEFIRO
Em 24/07/2019.
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPL – Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Solicitante: Secretaria Municipal de Governo.
PROCESSO: 003/000422/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MDF (MÉDIUM DENSITY FIBERBOARD), EM
CONFORMIDADE DE CONDIÇÕES, DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO DO MUNICÍPO DE DUQUE DE CAXIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, com fulcro no parecer n9

432/2019/CTCC/PGM.

FAVORECIDO: FIBROLAR MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA-EPP.
ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIZ, N9 3931, VILA SÃO LUIZ, DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 27.816.057/0001-10
TELEFONE:
VALOR ESTIMADO: R$ 12.372,00 (Doze Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais).

Em, 24 de Julho de 2019.

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
ATESTADO DE REGULARIDADE
ATESTADO DE REGULARIDADE
Atesto a regularidade da acumulação dos vínculos e cargos do (a) Servidor(a)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS

PREFEITURA
MUNICIPAL
DEPermanente
DUQUE DE
CAXIAS
Presidente
Comissão
de Licitação

Secretaria Municipal
de Governo
SECRETA RIA MUNICIPAL
DE GOVERNO

A Secretaria Municipal de Governo.
Solicitando
a publicação
no Boletim
Oficial do Município, como
Ao Senhor Secretário Municipal
de Governo
para emissão
do ratifico.
segue abaixo:
Após, ao Boletim Oficial para publicação.

NEUZA MARIA PEREIRA DIAZ ANDRADE, matrícula 134875, com fulcro no

CONCORRÊNCIA N° 007/2019

Atesto
a regularidade
dan?
acumulação
dos vínculos e cargos do (a) Servidor(a)
processo
administrativo
008/001256/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMAS NA VILA OLÍMPICA DE DUQUE DE CAXIAS/RJ.
DATA E HORA DO CERTAME: 23 DE AGOSTO DE 2019. AS lOhOOmin.
RETIRADA
DO
EDITAL:
PORTAL
DA
TRANSPARÊNCIA
Presidt
ritação
(http://transDarencia.duquedecaxias.ri.gov.br/licitacoes.php) ou em p e n drive no
Secretaria Municipal de Governo

NEUZA MARIA PEREIRA DIAZ ANDRADE, matrícula 134875, com fulcro no
Duque de Caxias, 18 de março de 2019
processo administrativo n? 008/001256/2018.
Duque de Caxias, 18 de março de 2019

JOAO CARLOj

OUSA BRECHA

Secretário
Matr

:ipal de Governo
A36254-9

Secretário
Matr

:ipal de Governo
A36254-9

JOAO CARLOj

OUSA BRECHA

ATESTADO DE REGULARIDADE

ATESTADO DE REGULARIDADE

Em, 24 de Julho 2019.

endereço Alameda Esmeralda. 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ - Comissão
Permanente de Licitação.
INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.ri.gov.br
! Recebido por:
DOUGLAS RHANIERI MACHADO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETA RIA MUNICIPAL DE GOVERNO
À Secretaria Municipal de Governo,
segue abaixo:

Solicitando a publicação no Boletim Oficial do Município, como

CONCORRÊNCIA N° 008/2019

Atesto a regularidade da acumulação dos vínculos e cargos do (a) Servidor(a)
CLÁUDIO
JORGE DAdaSILVA
RIBEIRO,
fulcro no
Atesto
a regularidade
acumulação
dos matrícula
vínculos e 086652,
cargos docom
(a) Servidor(a)
processoMARIA
administrativo
008/001386/2018.
NEUZA
PEREIRA n9
DIAZ
ANDRADE, matrícula 134875, com fulcro no

processo administrativo n? 008/001256/2018.
Duque de Caxias, 18 de março de 2019
Duque de Caxias, 21 de janeiro de 2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS
PARA
A
POPULAÇÃO
QUE
RESIDE
NA
LOCALIDADE, RUA DOUTOR MANOEL TELES, ESQUINA COM AV.
HENRIQUE VALADARES, SEM N.°, Io DISTRITO DE DUQUE DE CAXIASRJ.
DATA E HORA DO CERTAME: 28 DE AGOSTO DE 2019, AS lOhOOmin.
RETIRADA
DO
EDITAL:
PORTAL
DA
TRANSPARÊNCIA

(httr>://transnarencia.duquedecaxias.ri.gOY.br/lieitacoes.nhr>) ou em p e n drive no
endereço Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ - Comissão
Permanente de Licitação.
PROTOCOLO
INFORMAÇÕES: cpl.seeov T.duquedecaxias.ri.gov.br
DOUGLAS RHANIERI MACHADO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

JOAO CARLOj

Secretário
Secri Matr

JOAO CA

OUSA BRECHA

:ipal de Governo
A BRECHA
A36254-9
de Governo
/C O C /I

n

'

r ESTADO DO RIO DE JANEIRO
j PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
£ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sexta-feira À Secretaria Municipal de Governo,
26 de Julho de 2019

Boletim Oficial
do Município

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente
ao processo n° 58976/2017. que segue abaixo:
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BOLETIM nº 6723

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao
processo n° 014.0000421/2019. que segue abaixo:
AVISO DE LICITAÇAO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NS; 031/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 016/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®: 014.0000421/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, QUAL SEJA
"DISPOSITIVO TERMORREGULADOR DE INFUSÃO - G" e "DISPOSITIVO TERMORREGULADOR DE INFUSÃO P", a serem utilizados no Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
DATA E HORA do c erta m e : 09 de agosto de 2019, às ll:00h.

OBJETO: Aquisição de Veículos, quais sejam 08 (oito) automóveis utilitários tipo
Pick UP cabine simples para a Vigilância Sanitária/ Combate à Dengue e
Chikungunya/ Zika Vírus; 02 (dois) automóveis utilitários tipo Pick Up cabine
dupla para Subsecretária de Defesa Civil; 01 (um) veículo sedan para o Programa
de Hanseníase; 02 (dois) veículos tipo Van para o Conselho Municipal de Saúde e
Departamento de Atenção Básica; 01 (um) veículo SUV para uso do Secretário
Municipal de Saúde; 04 (quatro) automóveis utilitários tipo Pick Up cabine dupla
para o Departamento de vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, conforme

RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, na Comissão Permanente de Licitação End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive e através
do Portal da Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Rosana Mesquita

DATA E HORA DO CERTAME: 09 de Agosto de 2019. às 10:00 horas.

Pregoeira

RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasiJovernamentais.gov.br. na

Comissão Permanente de Licitação - End.: Alameda Esmeralda. 206 - Jardim
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de p en drive e através do Portal da

Duque de Caxias, 25 de julho de 2019.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 01/2019

Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

RETIFICO O TERMO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 01/2019 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018, ATA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 01/2019, Registro
de Preços para aquisição de correlatos, em atendimento
Kosana iviesquita
às necessidades da Secretaria Municipal dePregoeira
Saúde de Duque de Caxias, conforme especificações e
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão

Mayara Lopes da Silva
Pregoeira

Presencial n° 05/2018.

À Secretaria Municipal de Governo,

ONDE SE LÊ:

Duque de Caxias, 25 de Julho de 2019.
Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao
processo n° 52792/2018. que segue abaixo:
-1'l lli-c/v v
AVISO
LICITAÇAO
MayaraDE
Lopes
da Silva

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 01/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018
u .

PREGÃO PRESENCIAL N°: 021/2019
Pregoeira
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 52792/2018
Recebido por:

__

ADERENTE: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
..............ORGÃO
!
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

OBJETO:
O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
c) à s ________ FAVORECIDO: ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Data:AQUISIÇÃO
PÇT (Sl I / DE
INSUMOS CORRELATOS E SANEANTES, de uso regular em todas as unidades da
CNPJ: 31.504.080/0001-46
BOLETIM:
APZ
rede, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil,2 ? ^ ________

PROCESSO N°: 014/000601/2019
OBJETO: Aquisição de correlatos.
FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 01/2019, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL
N° 05/2018

conforme condições e especificações contidas no Edital/Termo de Referência anexo I.
DATA E HORA DO CERTAME: 08 de Agosto de 2019, às I0:00hs
RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda. 206 - Jardim
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive ,ou através do Portal da
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

•

Relação do Item da Adesão:

INFORMAÇÕES:
equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Mavara Lopes
Pregoeira

ITEM

À Secretaria Municipal de Governo,
Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente
ao processo n° 014/000506/2019. que segue abaixo:
Duque de Caxias, 25 de Julho de 2019.

2

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 030/2019

RETIRADA DO EDITAL: No sítio wvvw.comprasuovernamentais.eov.br. na

Comissão Permanente de Licitação - End.: Alameda Esmeralda. 206 - Jardim
PROTOCOLO DE RE
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de p en drive e através do Portal da
Recebido por.
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.

TO

♦

Data:

BOLETIM :

Mayara Lopes da Silva
Pregoeira

Duque de Caxias, 25 de Julho de 2019.
Mayara Lopes da Silva
Pregoeira

Vir. TOTAL

■
18.000

Unid

l

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO
PARA
IV
>pes EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA HEMOTERAPIA,
atendendo as necessidades da Secretaria
Pregoeira
Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
DATA E HORA DO CERTAME: 09 de Agosto de 2019. às 14:00 horas.

INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Descrição/Especificação
'
ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR, para uso pós-parto,
confeccionado com material absorvente, hipoalergênico, com
cobertura interna de falso tecido, revestido externamente por
película impermeável. Dimensões mínimas da área absorvivel 40 x
12 x 1cm. Deve ser registrado e conter, em rótulo, o número do
lote, a data de esterilização, o processo de esterilização, a qual foi
submetido e o prazo máximo de validade da esterilização
recomendado pelo fabricante;0 prazo de validade mínimo deve ser
de 80% da validade.

I o ?l

_____ &

03

0,41

7.380,00

14

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6723

5

7

9

10

21

26

AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 - Estéril - Canhão colorido para
facilitar a identificação visual do calibre da agulha - Protetor
plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor
acoplamento à seringa - Apresentado em embalagem individual
blister)
AGULHA HIPODÉRMICA 25x8, descartável-cânula de aço
noxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado, perfeita
fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe
rígido, estéril, identificação do calibre segundo padrão de cores
universal, embalagem individual conforme Portaria do MS. Deve
ser registrado e conter, em rótulo, o número do lote, a data de
esterilização, o processo de esterilização, a qual foi submetido e o
prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo
fabricante. 0 prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade.
AGULHA HIPODÉRMICA 30x8, descartável-cânula de aço
inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado, perfeita
fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe
rígido, estéril, identificação do calibre segundo padrão de cores
universal, Embalagem individual conforme Portaria do MS. Deve
ser registrado e conter, em rótulo, o número do lote, a data de
esterilização, o processo de esterilização, a qual foi submetido e o
prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo
fabricante 0 prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade.

156.000

90.000

Unid

Unid

Unid

AGULHA HIPODÉRMICA 40x12, descartável, cânula de aço
inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado, perfeita
fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe
rigido, estéril, identificação do calibre segundo padrão de cores
universal, Embalagem individual conforme Portaria do MS. Deve
ser registrado e conter, em rótulo, o número do lote, a data de
esterilização, o processo de esterilização, a qual foi submetido e o
prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo
fabricante O prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade.

150.000

APARELHO DE BARBEAR, com duas lâminas em aço, bom corte,
descartável. O prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade total.

4.800

Unid

36

CX

Atadura Gessada rápida 10 cm;

43

CÂNULA
OROFARÍNGEA
(Guedel)
N°
0
em
polipropileno/poliuretano,
com
suporte
interno
resistente,
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta
ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção. O prazo
de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

47

CÂNULA
OROFARÍNGEA
(Guedel)
N°
4
em
polipropileno/poliuretano,
com
suporte
interno
resistente,
flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta
ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção. O prazo
de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

51

90.000

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 14-G,
periférico,
composto de material inerte, biocompatível, hemocompatível,

960

Unid

Unid

960

Unid

4.800

Unid
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ziper, descartável.0 prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade total.
0,10

0,09

0,16

0,08

9.000,00

Unid

66

COLETOR DE URINA NEONATAL, sistema fechado com conector
para sonda escalonado, tubo em PVC flexível cristal, para coleta
com injetor em Y e pinça rolete, câmara transparente graduada
para pequenos volumes, com capacidade de 100 a 150 ml, válvula
anti refluxo, filtro de entrada de ar hidrófobo, alça de sustentação,
tubo flexível para drenagem com corta fluxo e conector com
protetor atóxico, descartável, estéril, emb. conf. Port. MS. O prazo
de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

1.440

Unid

67

COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO, saco coletor de urina infantil
unissex em plástico com bordas demarcadas e destacáveis, com
adesivo hipoalergênico, com capacidade de 100 ml graduado a
cada 10 ml. Embalagem individual estéril, conforme Portaria do
MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

3.840

Unid

69

COLETOR URINA PLÁSTICO CIRCUITO ABERTO, transparente,
graduado, c/ capacidade para 1.200 ml, com alça p/ fixação no
leito, circuito tipo condon c/ 1,20 m para incontinência, com
conexão entre o circuito e o frasco coletor, embalado em
separado, descartável.O prazo de validade mínimo deve ser de
80% da validade total.

38.400

Unid

73

COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE TIPO DESCARPACK
Alça dupla para transporte, Contratrava de segurança, Produzido
de acordo com NBR 13853 - CAPACIDADE: 13,0 litros - Medidas
(AxLxP): 21,50 x 28,00 x 23,48 cm - Embaladas individualmente e
reembaladas em caixas com 10 unidades. O prazo de validade
mínimo deve ser de 80% da validade total.

9.600

Unid

78

COLETOR URINA PLÁSTICO CIRCUITO ABERTO, transparente,
graduado, c/ capacidade para 1.200 ml, com alça p/ fixação no
leito, circuito tipo condon c/ 1,20 m para incontinência, com
conexão entre o circuito e o frasco coletor, embalado em
separado, descartável.O prazo de validade minimo deve ser de
80% da validade total.

7.200

Unid

79

DISPOSITIVO INTERMEDIÁRIO 2 vias para administração
simultânea de soluções, tubo flexível cristal atóxico, corta fluxo de
fácil manuseio, conector Luer Lock reversível com tampas de
reserva e protetores em todas as vias, embalagem única conforme
Portaria do MS e com registro no M.S.

7.200

Unid

4.800

Unid

14.400,00

12.000,00

6.240,00

24,42

879,12

3,92

12.000

14.040,00

1,30

4,25

65

COLETOR DE URINA EM SISTEMA FECHADO ADULTO, com bolsa
coletora, com uma das faces transparente, válvula anti-refluxo de
alta eficiência, capacidade mínima de 2000ml com variação de
mais ou menos 5 % graduado para pequenos e grandes
volumes,conector cônico para sonda com látex anti cicatrizante,
tubo coletor em PVC cristal com cortafluxo, suporte articulado
com presilha para o tubo coletor, sistema de esvaziamento com
alojamento de extensão e clamp regulável, estéril, descartável.
Embalagem conforme Portaria do MS. 0 prazo de validade mínimo
deve ser de 80% da validade total.

4.080,00

3.763,20
80

DRENO DE PEN ROSE N° 1, confeccionado em látex natural,
flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com
paredes finas e maleáveis. Estéril, em embalagem individual com
abertura asséptica, conforme Portaria do MS e com registro no

9,90

14.256,00

3,71

44.520,00

0,92

1.324,80

1,00

3.840,00

7,94

304.896,00

5,00

48.000,00

2,25

16.200,00

2,66

19.152,00

2,16

10.368,00

2,21

10.608,00

0,46

3.312,00

0,37

1.776,00

2,43

34.992,00

1,80

34.560,00

3,58

17.184,00

0,30

3.600,00

0,38

9.120,00

r

1,52

composto de resina de poliuretano, flexível, sem memória de
dobra, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente,
radiopaco, descartável, embalado conforme Portaria do MS. O
prazo de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

52

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 16-G,
periférico,
composto de material inerte, biocompatível, hemocompatível,
composto de resina de poliuretano, flexível, sem memória de
dobra, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente,
radiopaco, descartável, embalado conforme Portaria do MS.O
prazo de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

53

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 18-G, composto de
material inerte, biocompatível, hemocompatível, composto de
resina de poliuretano, flexível, sem memória de dobra, bisel
trifacetado,
câmara
de
refluxo
transparente,
radiopaco,
descartável, embalado conforme Portaria do MS.O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

7.200

9.600

Unid

Unid

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 20-G, composto de
material inerte, biocompatível, hemocompatível, composto de
resina de poliuretano, flexível, sem memória de dobra, bisel
trifacetado,
câmara
de
refluxo
transparente,
radiopaco,
descartável, embalado conforme Portaria do MS.O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

9.600

56

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24-G, composto de
material inerte, biocompatível, hemocompatível, composto de
resina de poliuretano, flexível, sem memória de dobra, bisel
trifacetado,
câmara
de
refluxo
transparente,
radiopaco,
descartável, embalado conforme Portaria do MS.O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

7.200

57

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, esterilizado,p/ oxigênio
confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível, neonatal/infantil.
Embalado em papel grau cirúrgico.O prazo de validade mínimo
deve ser de 80% da validade total. O prazo de validade mínimo
deve ser de 80% da validade total.

4.800

60

CLAMP UMBILICAL, dispositivo para clampeamento de coto
umbilical confeccionado em nylon resistente não tóxico, sistema
de pinça em "V" (duplamente serrilhado), com vedação definitiva
estéril, embalagem individual, conforme Portaria do MS. O prazo
de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

2.400

Unid

61

CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM
DEGERMANTE, S I ÁLCOOL, FRASCO 1000ml.

19.200

FR

62

COBRE CORPO PLASTIFICADO, Adulto cor branca leitosa, com
local próprio para identificação, com fechamento em ziper,
descartável.O prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade total. No mínimo com 2,20 x 0,90m

2.400

Unid

63

COBRE CORPO PLASTIFICADO, feto (0,60 x0,30m) cor branca
leitosa, com local próprio para identificação, com fechamento em
ziper, descartável. O prazo de validade minimo deve ser de 80% da
validade total.

2.400

Unid

COBRE CORPO PLASTIFICADO, Infantil (1,50 x 0,60m) cor branca
leitosa, com local próprio para identificação, com fechamento em

1.440

54

64

2%,

APLICAÇÃO

Unid

Unid

Unid

Unid

1,85

1,37

1,69

1,11

0,94

M.S.O prazo de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

7.296,00

81

DRENO DE PEN ROSE N° 2, confeccionado em látex natural,
flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão , com
paredes finas e male á veis . Estéril em embalagem individual com
abertura asséptica, e com registro no M.S. 0 prazo de validade
mínimo deve ser de 80% da validade

4.800

Unid

85

ELETRODO ADULTO, para monitorização cardíaca, dorso de papel
micro-poroso, revestido com adesivo hipoalergênico na face
nterna, com adesividade garantida em presença de umidade; com
gel sólido eletrolítico; elemento sensor em aço inoxidável e
prata/cloreto de prata. Descartável Protegido por papel e com
registro no M.S. 0 prazo de validade mínimo deve ser de 80% da
validade total.

7.200

Unid

86

ELETRODO INFANTIL para monitorização cardíaca, dorso de papel
micro-poroso, revestido com adesivo hipoalergênico na face
interna, com adesividade garantida em presença de umidade; com
gel sólido eletrolítico; elemento sensor em aço inoxidável e
prata/cloreto de prata, descartável Unidade. Somente aceito com
80% da validade.

4.800

Unid

89

EQUIPO DE SORO MACROGOTAS, injetor lateral em "Y" com
penetrador trifacetado, com filtro hidrófobo e adaptação segura
para as ampolas plásticas e frascos, câmara flexível cristal, com
entrada de ar, tubo em PVC suficientemente transparente, atóxico,
com compr. Mínimo de 140cm, pinça rolete com corta fluxo e
descanso, conectores Luer Lock reversível com protetores, estéril,
descartável, apirogênico, embalagem conforme portaria do MS.

14.400

Unid

90

EQUIPO DE SORO MICROGOTAS, suficientemente transparente,
estéril, com câmara gotejadora em microgotas, tubo em PVC,
atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinca-rolete,
embalado individualmente conforme as normas e portarias do
Ministério da Saúde.

19.200

Unid

91

EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA ADULTO, para transfusão exata de
hemoderivados, com penetrador adequado p/ adaptação em
frascos e bolsas de sangue c/ câmara flexível com filtro, com
injetor e filtro de ar, hidrófobo e bacteriológico, macrogotas,
câmara de gotas flexível, tubo em PVC suficientemente
transparente e pinça rolete, com conector Luer Lock, circuito com
comprimento mínimo de 1,80 m, estéril, embalado conforme
Portaria do MS.

4.800

Unid

93

ESCALPE N° 19 (dispositivo para punção venosa periférica),
composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asas laterais
ajustáveis anatomicamente ao manuseio, maleável, flexível, tubo
suficientemente transparente, flexível com conector luer lock
universal, com protetor. Estéril, atóxico, apirogênico, embalado
conforme Portaria do MS.

12.000

Unid

24.000

Unid

13.320,00

13.152,00

16.224,00

7.992,00

4.512,00

0,49

1.176,00

28,91

555.072,00

13,05

31.320,00

7,20

17.280,00

94

ESCALPE N° 21 (dispositivo para punção venosa periférica),
composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asas laterais
ajustáveis anatomicamente ao manuseio, maleável, flexível, tubo
suficientemente transparente, flexível com conector luer lock
universal com protetor, abertura em pétala, estéril, atóxico,

Sexta-feira
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96

ESCALPE N° 25 (dispositivo para punção venosa periférica),
composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asas laterais
ajustáveis anatomicamente ao manuseio, maleável, flexível, tubo
suficientemente transparente, flexível com conector luer lock
universal, com protetor. Estéril, atóxico, apirogênico, com abertura
em pétala, embalado, conforme Portaria do MS

19.200

Unid

0,38

7.296,00

97

ESCALPE N° 27 (dispositivo para punção venosa periférica),
composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asas laterais
ajustáveis anatomicamente ao manuseio, maleável, flexível, tubo
suficientemente transparente, flexível com conector luer lock
universal, com protetor Estéril, atóxico, apirogênico, embalado
conforme Portaria do MS.

4.800

Unid

0,38

1.824,00

98

ESCOVA DEGERMANTE, impregnada de PVPI à 10% com laudo
técnico do princípio químico, com cerdas externa alongada e
macia, cerdas internas curtas e arredondas, formato anatômico
para assegurar o manuseio adequado, com boa distribuição do
sabão entre a escova e a esponja, esponja lisa e texturizada,
estéril, descartável.

7.200

Unid

3,72

26.784,00

104

Filme radiográfico P I RAIOS X, TAMANHO 24 X 30 caixa com 100
unidade; O filme ortocromático de alta qualidade satisfaz as
demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Que
permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem
utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e
abdômen, etc., o assegura imagens estáveis com alta resolução,
indiferente se sua clínica ou hospital emprega um processamento
super rápido (45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou manual.
Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um
controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.

50

CX

105

Filme radiográfico P I RAIOS X, TAMANHO 30 X 40 caixa com 100
unidade; O filme ortocromático de alta qualidade satisfaz as
demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Que
permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem
utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio,
tórax e abdômen, etc., o assegura imagens estáveis com alta
resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um
processamento super rápido (45 segundos), ou rápido (90 segundos),
ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona
um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.

60

106

Filme radiográfico P I RAIOS X, TAMANHO 35 X 35 caixa com 100
unidade; O filme ortocromático de alta qualidade satisfaz as
demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Que
permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem
utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio,
tórax e abdômen, etc., o assegura imagens estáveis com alta
resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um
processamento super rápido (45 segundos), ou rápido (90
segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade,
que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais
eficiente.

107

108

115

Filme radiográfico P I RAIOS X, TAMANH018 X 24 caixa com 100
unidade; O filme ortocromático de alta qualidade satisfaz as
demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Que
permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem
utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio,
tórax e abdômen, etc., o assegura imagens estáveis com alta
resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um
processamento super rápido (45 segundos), ou rápido (90 segundos),
ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona
um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente.
Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar preto 2-0, envelope
com fios de comprimento minimo de 45 cm, Agulha - Forma: 3/8
Círculo com 4,0 cm, Ponta: Triangular. Acondicionado em caixa.

48

50

3.840

O
X

60

CX

CX

CX

Unid

Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar preto 3-0, envelope
com fios de comprimento mínimo de 75 cm, Agulha Reta, Ponta:
Triangular. Acondicionado em caixa.

3.840

Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar preto 4-0, envelope
com fios de comprimento mínimo de 75 cm, Agulha Reta, Ponta:
Triangular. Acondicionado em caixa.

3.840

118

Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar preto, Fio 5-0,
comprimento mínimo de 45 cm, Agulha - Forma: 3/8 Círculo com
2,0 cm, Ponta: Triangular. Acondicionado em caixa.

3.840

Unid

119

FIO DE SUTURA ALGODAO 3-0, agulhado triangular de 3 cm, fio de
45 cm de comprimento - cx. c/ 20 unid.

4.320

Unid

120

FIO DE SUTURA, ALGODÃO/POLIESTER - n° 2.0 agulha 3 cm, 3/8 fio 75 cm.

3.840

Unid

116

117

121

122

125

284,36

287,51

375,71

132,71

1,78

126

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica M, capacidade mínima de
absorção de 1500 ml, anti alérgica, com maciez e absorção
adequadas à sua finalidade, com superfície uniforme ainda que
úmida, com formato anatômico, manta absorvente de formato reto
ou anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de
preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação,
protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para
facilitar manuseio. Embalado conforme a praxe do fabricante em
pacotes com até 10 unidades, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O
prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.

240.000

Unid

127

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica tam. GG capacidade mínima de
absorção de 1500 ml, antialérgica, com maciez e absorção
adequadas à sua finalidade, com superfície uniforme ainda que
úmida, com formato anatômico, manta absorvente de formato reto
ou anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de
preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação,
protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para
facilitar manuseio. Embalado conforme a praxe do fabricante em
pacotes com até 10 unidades, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

120.000

Unid

128

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica tam. P capacidade mínima de
absorção de 1500 ml, antialérgica, com maciez e absorção
adequadas à sua finalidade, com superfície uniforme ainda que
úmida, com formato anatômico, manta absorvente de formato reto
ou anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de
preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação,
protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para
facilitar manuseio. Embalado conforme a praxe do fabricante em
pacotes com até 10 unidades, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

144.000

Unid

129

FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, feita em FlocGel, formato
anatômico, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico
nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação dos
fabricantes e as características do produto. Pacote mínimo c/ 16
unidades. Tamanho GRANDE

120.000

Unid

130

FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, feita em FlocGel, formato
anatômico, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico
nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação dos
fabricantes e as características do produto. Pacote mínimo c/ 16
unidades, tamanho MÉDIO

48.000

Unid

132

FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, feita em FlocGel, formato
anatômico, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico
nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação dos
fabricantes e as características do produto. Pacote mínimo c/ 16
unidades, tamanho PEQUENO.

24.000

Unid

133

FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO
RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA,
ÂMBAR, 250 ML

2.400

Unid

134

FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO
RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA,
transparente, 250 ML, graduado em ml.

2.400

Unid

135

FRASCO COLETOR DE FEZES, plástico, com tampa de rosca, com
pá, capacidade. 50 ml, descart.

24.000

Unid

137

FRASCO COLETOR DE URINA, plástico, com tampa de rosca,
capacidade 50 ml, descart.

24.000

Unid

140

GORRO CIRÚRGICO, em TNT, descartável, gramatura 30g, com
elástico, em todo o contorno. Unidade

24.000

Unid

2.400

CX

1.920

CX

10.500,00

17.061,60

17.250,60

18.034,08

6.635,50

6.835,20

1,72

6.604,80

1,72

6.604,80

141

FITA ADESIVA COMUM, branca para uso hospitalar, com dorso de
papel crepado, recoberto com adesivo na face interna. Resistente
à esterilização pelo calor úmido. Embalagem individual com dados
de identificação, procedência e tempo de validade, medindo 19 mm
x 30m.

4.800

FITA ADESIVA P I AUTOCLAVE com indicador químico de
esterilização a vapor, com dorso de papel crepado, sinalizador
visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna.
Embalagem individual constando dados de identificação e
procedência e data de validade. Medindo 19mm x 30 m.

7.200

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica G, capacidade mínima de
absorção de 1500 ml, anti alérgica, com maciez e absorção
adequadas à sua finalidade, com superfície uniforme ainda que

Unid

210,00

960.000

Unid

ROLO

ROLO

Unid

1,78

9.201,60

2,51

9.638,40

3,82

18.336,00

6,50

1,42

151

152

LÂMINA DE BISTURI N° 10, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

7.200

Unid

153

LÂMINA DE BISTURI N° 11, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

7.200

Unid

154

LÂMINA DE BISTURI N° 12, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

7.200

Unid

155

LÂMINA DE BISTURI N° 15, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
individual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

9.600

Unid

46.800,00

1.363.200,00

HASTES FLEXIVÉIS com pontas de algoodão - cx c/ 75 unidades

LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL,
ESTÉRIL

6.835,20

2,13

BOLETIM nº 6723

úmida, com formato anatômico, manta absorvente de formato reto
ou anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de
preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem
vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação,
srotegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para
facilitar manuseio. Embalado conforme a praxe do fabricante em
pacotes com até 10 unidades, trazendo externamente os dados de
dentificação, procedência, número de lote, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. 0
prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega, tamanho GRANDE (peso na faixa até 40 a 70 Kg)

apirogênico, embalado conforme Portaria do MS.

-ilme radiográfico P I RAIOS X, TAMANHO 35 X 43 caixa com 100
unidade; 0 filme ortocromático de alta qualidade satisfaz as
demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Que
permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem
utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio,
tórax e abdômen, etc., o assegura imagens estáveis com alta
resolução, indiferente se sua clinica ou hospital emprega um
processamento super rápido (45 segundos), ou rápido (90
segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade,
que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais
eficiente.
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N° 11, DESCARTÁVEL,

1,59

381.600,00

1,36

163.200,00

1,88

270.720,00

1,36

163.200,00

0,55

26.400,00

1,13

27.120,00

2,42

5.808,00

3,51

8.424,00

1,79

42.960,00

0,25

6.000,00

0,11

2.640,00

2,25

5.400,00

0,30

576,00

0,28

2.016,00

0,28

2.016,00

0,35

2.520,00

0,30

2.880,00

16

156

LÂMINA DE BISTURI N° 20, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
ndividual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

7.200

Unid

157

LÂMINA DE BISTURI N° 21, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
ndividual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

7.200

Unid

158

LÂMINA DE BISTURI N° 23, em aço inoxidável, isento de rebarbas
e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo,
com proteção na lâmina, estéril, descartável. Embalagem
ndividual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme
Portaria do MS.

7.200

Unid

159

LÂMINA DE BISTURI N°24 descartável - em aço inoxidável, isento
de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação
ao cabo, com proteção na lâmina, estéril. Embalagem individual,
em alumínio hermeticamente fechado, conforme Portaria do MS.

7.200

Unid

160

LANCETAS ESTERILIZADAS PARA LANCETADOR - Accu Chek
Lancetador Softclix.

19.200

Unid

161

LENÇOL
DESCARTÁVEL
COM
ELÁSTICO
PARA
CAMA,
confeccionado em não tecido, leve, macio, resistente, anti alérgico,
inodoro, medindo 1,40 m de largura e 2,20 m de comprimento, sem
furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem
acabadas, providas de elástico em toda a sua extensão, que
proporcione fixação adequada e mantenha o lençol estendido,
protegendo totalmente o colchão. Trazendo externamente os
dados de identificação, procedência. n° de lote, data de fabricação
e prazo de validade.

33.600

LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PARA
MACA,
confeccionado em não tecido, leve, macio, resistente, anti alérgico,
inodoro, medindo 90 cm de largura e 2 m de comprimento, sem
furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem
acabadas, providas de elástico em toda a sua extensão, que
proporcione fixação adequada e mantenha o lençol estendido,
protegendo totalmente o colchão. Trazendo externamente os
dados de identificação, procedência. n° de lote, data de fabricação
e prazo de validade.

16.800

162

163

164
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LUVA CIRÚRGICA N° 7,5, estéril, confeccionada em látex natural,
textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade e resistente a tração. Punho com bainha ou frisos,
comprimento mínimo de 28 cm e lubrificada com material atóxico.
Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos
das mãos direita e esquerda e numeração. Envelopada aos pares,
com abertura em pétala. Embalagem conforme Portaria do MS.
LUVA CIRÚRGICA N° 8,0, estéril, confeccionada em látex natural,
textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade e resistente a tração. Punho com bainha ou frisos,
comprimento mínimo de 28 cm e lubrificada com material atóxico.
Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura

43.200

38.400

Unid

Unid

PAR

PAR

0,25

1.800,00

0,25

1.800,00

0,33

2.016,00

0,93

17.856,00

4,00

134.400,00

1,43

1,62

185

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PEDIÁTRICO, azul em poliéster
resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de
tamanho, com lacre inviolável em plástico rígido, superfície
apropriada para a identificação do paciente com o uso da caneta
esferográfica, bordas laterais protegidas que não agridam a pele.
Uso único, descartável.

3.840

Unid

186

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PEDIÁTRICO, Branco em poliéster
resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de
tamanho, com lacre inviolável em plástico rígido, superfície
apropriada para a identificação do paciente com o uso da caneta
esferográfica, bordas laterais protegidas que não agridam a pele.
Uso único, descartável.

4.800

Unid

187

PULSEIRA
IDENTIFICAÇÃO
PEDIÁTRICO,
rosa,
resistente,
antialérgico, com doze pontos para regulagem de tamanho, com
lacre inviolável em plástico rígido, superfície apropriada para a
identificação do paciente com o uso da caneta esferográfica,
bordas laterais protegidas que não agridam a pele. Uso único,
descartável.

4.800

Unid

190

SAPATILHA CIRÚRGICA, gramatura 30, cor verde, com reforço no
solado, descartável, pacote 25 pares

38.400

PAR

191

SERINGA DE VIDRO 10 ml, espesso e temperado, intercambiável,
êmbolo com encaixe firme e deslizamento adequado, com bico de
vidro central, luer, universal, escala de graduação visível com
identificação numérica no corpo e êmbolo. Reutilizável.
Embalagem com dados de identificação e procedência. O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

480

Unid

192

SERINGA DE VIDRO 20ml, espesso e temperado, intercambiável,
êmbolo com encaixe firme e deslizamento adequado, com bico de
vidro central, luer, universal, escala de graduação visível com
identificação numérica no corpo e êmbolo. Reutilizável.
Embalagem com dados de identificação e procedência.O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

480

Unid

193

SERINGA
HIPODÉRMICA
10ml, 3 corpos,
bico cateter,
confeccionada em plástico transparente. Cilindro com escala de
graduação visível, com anel de retenção, flange com formato
adequado, êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha, com
abertura em pétala, atóxico, estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS.

12.000

Unid

194

SERINGA
HIPODÉRMICA
1ml,
3
corpos,
bico
cateter,
confeccionada em plástico transparente, cilindro com escala de
graduação visível, com anel de retenção, flange com formato
adequado, êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha com
abertura em pétala, atóxico estéril, descartável , embalagem
individual conforme Portaria do MS.

72.000

Unid

195

SERINGA
HIPODÉRMICA
20ml,
3corpos,
bico
cateter,
confeccionada em plástico transparente, Cilindro com escala de
graduação visível, com anel de retenção, flange com formato
adequado, êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha,com
abertura em pétala, atóxico, estéril, descartável, em embalagem
ndividual conforme Portaria do MS.

60.000

Unid

196

SERINGA HIPODÉRMICA 20ml, 3corpos, bico sleep, confeccionada
em plástico transparente, Cilindro com escala de graduação
visivel, com anel de retenção, flange com formato adequado,
êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha, com abertura em
pétala, atóxico, estéril, descartável, em embalagem individual
conforme Portaria do MS.

7.200

Unid

197

SERINGA HIPODÉRMICA 3 ml, 3 corpos, bico cateter,
confeccionada em plástico transparente, cilindro com escala de
graduação visível, com anel de retenção, flange com formato
adequado, êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha com
abertura em pétala, atóxico estéril, descartável, embalagem
individual conforme Portaria do MS.

72.000

Unid

198

SERINGA HIPODÉRMICA 3ml agulhada 20x5.5 - Bico Luer Slip ou
Luer Lock • Estéril - Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) • Atóxica
e apirogênica • Corpo transparente • Cilindro com anel de retenção
• Siliconada • Descartável e de uso único c/ Agulha descartável
estéril - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do
calibre da agulha - Protetor plástico que garante a total proteção
da agulha para um melhor acoplamento à seringa - Apresentado
em embalagem individual (blister)

96.000

Unid

199

SERINGA HIPODÉRMICA 5 ml, 3 corpos, bico cateter,
confeccionada em plástico transparente, cilindro com escala de
graduação visivel, com anel de retenção, flange com formato
adequado, êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha com
abertura em pétala, atóxico estéril, descartável , embalagem
individual conforme Portaria do MS.

38.400

Unid

200

SERINGA HIPODÉRMICA 60ml S/AGULHA Bico
Lock • Estéril - Esterilizada a Óxido de Etileno
apirogênica • Corpo transparente • Cilindro com
Siliconada • Descartável e de uso único
embalagem individual (blister)

960

Unid

202

SERINGA PARA INSULINA de 30 UI com Agulha CURTA
com 8 mm de comprimento e 0,30 mm de calibre (30G)
com graduação de 1 em 1 unidades -TIPO: Seringa BD de
Agulha BD Ultra-Fine® II
- para criança, adolescente
magro (IMC até 25).

2.400

Unid

204

SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML,
BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA
SILICONIZADA,
GRADUAÇÃO
FIRME
E
PERFEITAMENTE
LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

2.400

Unid

205

Sonda de Aspiração Traqueal n°10, estéril, produto confccionado
em PVC (Cloreto de Polivilina) transparente, flexível, atoxico, em
forma de cilindro reto e interiço, com extremidade proximal
arredondada, aberta, isenta de rebarba; dotada de dois orifícios
distribuídos alternadamente e equidistante de forma a cobrir todo
o diâmetro do tubo. embalagem individual

3.840

Unid

2.376,00

0,28

1,99

substâncias tóxicas ou alergênicas com boa condutividade,
proporcionando transmissão dos sinais e facilitando o diagnóstico
por imagem. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na
pele.Apresentação em bisnaga flexível com 250 a 300 gramas e
com aplicador, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade
e número de registro do Ministério da Saúde.

33.432,00

61.776,00

62.208,00

4,73

9.081,60

0,65

2.496,00

0,65

3.120,00

0,65

3.120,00

0,16

6.144,00

34,65

16.632,00

47,60

22.848,00

0,34

4.080,00

0,27

19.440,00

2,07

124.200,00

0,88

6.336,00

0,29

20.880,00

0,63

60.480,00

0,21

8.064,00

2,10

2.016,00

1,35

3.240,00

0,39

936,00

0,88

3.379,20

r/

asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos
das mãos direita e esquerda e numeração. Envelopada aos pares,
com abertura em pétala. Embalagem conforme Portaria do MS.

165

166

LUVA CIRÚRGICA N° 7,0, estéril, confeccionada em látex natural,
textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade e resistente a tração. Punho com bainha ou frisos,
comprimento mínimo de 28 cm e lubrificada com material atóxico.
Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, com indicativos
das mãos direita e esquerda e numeração. Envelopada aos pares,
com abertura em pétala. Embalagem conforme Portaria do MS.

33.600

LUVA PARA PROCEDIMENTO, Látex natural Palma lisa Interior
Talcado, Ambidestras não estéril, caixa com 100 unidades, TAM. M
24 cm/ 0,16 mm (compr./espessura).

21.600

PAR

CX

167

LUVA PARA PROCEDIMENTO, Látex natural Palma lisa Interior
Talcado, Ambidestras não estéril, caixa com 100 unidades, TAM.
PP 24 cm/ 0,16 mm (compr./espessura).

12.000

CX

168

LUVA PARA PROCEDIMENTO, Látex natural Palma lisa, Interior
Talcado, Ambidestras não estéril, caixa com 100 unidades, TAM. G
-2 4 cm/ 0,16 mm (compr./espessura).

16.800

CX

171

LUVAS
NITRÍLICAS-Interior
em
algodão
Antiderrapante, Acabamento clorinado - Tam. G

flocado,

960

PAR

172

LUVAS
NITRÍLICAS-Interior
em
algodão
Antiderrapante, Acabamento clorinado - Tam. M

flocado,

960

PAR

173

MÁSCARA CIRÚRGICA COM MODELADOR NASAL, com total de
40 Gr/m2, com pregas longitudinais, hipoalérgica, tiras longas nas
4 arestas, descartável

16.800

Unid

174

MÁSCARA COM FILTRO PARA MICROORGANISMOS menores
que 05 micra, com 95 % de retenção, hipoalérgica, formato tipo
bico de pato com tira elástica única, descartável.

960

Unid

178

ÓCULOS
DE
PROTEÇÃO,
de
Policarbonato,
lente
inteiriça,transparente/incolor, angulo de visão de 180°, largo, com
haste e protetor lateral que permita a DESINFECÇÃO QUÍMICA,
com tratamento antiembaçante e antiarranhão.

960

Unid

179

PAPEL ECG 48 X 30. Papel para impressora de eletrocardiógrafo,
material termossensível.

960

BOBINA

180

PAPEL ECG 58 X 30. (Aproximadamente) Papel para impressora de
eletrocardiógrafo, material termossensível.

960

BOBINA

181

PAPEL ECG 80 X 30. Papel para impressora de eletrocardiógrafo,
material termossensível.

1.920

BOBINA

182

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 10x100m, embalagem de 60g/m2 com
filme bilaminado de poliéster e polipropileno 60g, não tóxico,
contendo indicador químico para esterilização a vapor e óxido de
etileno.

480

BOBINA

PASTA CONDUTORA P I ULTRASSONOGRAFIA - Gel condutor para
transmissão ultra-sônica por meio de contato, inodoro, isento de

1.920

184

Palma

Palma

BISNAG A

1,40

22,50

47.040,00

486.000,00

22,50

270.000,00

22,50

378.000,00

2,24

2.150,40

2,24

2.153,28

0,10

1.680,00

4,50

4.320,00

7,01

6.729,60

4,73

4.540,80

6,87

6.595,20

10,40

19.968,00

64,31

30.868,80

í

Luer Slip ou Luer
(ETO) • Atóxica e
anel de retenção •
Apresentado em

- Agulha
- escala
100 UI c/
e adulto

Sexta-feira
26 de Julho de 2019

Boletim Oficial
do Município

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício distai e dois laterais, conector universal, compr.
mínimo de 35 cm, estéril, descartável, embalagem individual, que
permita abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.O prazo
de validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

9.600

207

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício distai e dois laterais, conector universal, compr.
mínimo de 35 cm, estéril, descartável, embalagem individual, que
permita abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.

4.800

208

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°16, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício distai e dois laterais, conector universal, compr.
mínimo de 35 cm, estéril, descartável, embalagem individual, que
permita abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.

4.800

Unid

209

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°18, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício distai e dois laterais, conector universal, compr.
mínimo de 35 cm, estéril, descartável, embalagem individual, que
permita abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS

3.840

Unid

210

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°20, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício distai e dois laterais, conector universal, compr.
mínimo de 35 cm, estéril, descartável, embalagem individual, que
permita abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.

211

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°4, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício central, conector universal, compr. mínimo de 35
cm, estéril, descartável, embalagem individual, que permita
abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.

2.400

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°6, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício central, conector universal, compr. mínimo de 35
cm, estéril, descartável, embalagem individual, que permita
abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.

6.240

213

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°8, confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado,
com um orifício distai e dois laterais, conector universal, compr.
mínimo de 35 cm, estéril, descartável, embalagem individual, que
permita abertura asséptica, emb. conforme Portaria do MS.

7.200

Unid

214

SONDA NASOGÁSTRICA N° 12, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, embalagem
individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

2.400

Unid

215

SONDA NASOGÁSTRICA N° 14, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, embalagem
individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

206

212

3.840

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

1.920

Unid

Unid

0,91

4.560,00

1,15

5.520,00

1,22

4.684,80

1,13

0,67

0,71

4.430,40

0,74

5.328,00

1,41

3.384,00

1,36

225

480

Unid

226

SONDA URETRAL DE FOLLEY N° 12, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.

480

Unid

227

SONDA URETRAL DE FOLLEY N° 14, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.

480

Unid

228

SONDA URETRAL DE FOLLEY N° 16, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.

480

Unid

229

SONDA URETRAL DE FOLLEY N° 18, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.

480

Unid

230

SONDA URETRAL DE FOLLEY N° 20, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.

1.920

Unid

232

SONDA URETRAL DE FOLLEY N°8, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da validade total.

480

Unid

233

SONDA URETRAL N° 4, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
ndividual conforme Portaria do MS.

480

Unid

234

SONDA URETRAL N° 6, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS.

480

Unid

235

SONDA URETRAL N° 8, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS

1.920

Unid

236

SONDA URETRAL N°10, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS.

2.400

Unid

237

SONDA URETRAL N°12, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. min. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS.

7.200

Unid

238

SONDA URETRAL N°14, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS.

2.400

Unid

239

SONDA URETRAL N°20, em PVC atóxico, maleável, transparente,
atraumático, siliconizada com um orifício distai um mediano e
mínimo de dois bilaterais, conector universal com tampa fixa,
comp. mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em embalagem
individual conforme Portaria do MS.

960

Unid

240

SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, N° 22, 2 UN, C/BALÃO DE
5
A
15ML,
SUPERFÍCIE
LISA,
ORIFÍCIOS
LATERAIS
LARGOS/ARRED.,
VÁLVULA
BORRACHA
P/TODAS
OS
TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO
A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA
VA

2.400

Unid

4.339,20

1.608,00

BOLETIM nº 6723

SONDA URETRAL DE FOLLEY N° 10, duas vias com balão,
siliconizada, de formato anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios laterais largos,
arredondados e lisos, válvula de borracha de fácil manipulação e
perfeita vedação, funil de drenagem adaptável as conexões
padronizadas, emb. interna picotada nas duas extremidades. 0
número da sonda e a capacidade do balão (mínimo de 5 ml)
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril,
em embalagem individual conforme Portaria do MS.

8.736,00

0,95

17

2.611,20

3,74

1.795,20

4,09

1.963,20

3,62

1.737,60

4,19

2.011,20

3,74

1.795,20

3,75

7.200,00

3,57

1.713,60

0,72

345,60

0,83

398,40

0,83

1.593,60

0,77

1.848,00

0,85

6.120,00

0,79

1.896,00

0,87

835,20

3,78

9.072,00

T

216

SONDA NASOGÁSTRICA N° 16, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, embalagem
individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

1.920

217

SONDA NASOGÁSTRICA N° 18, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, embalagem
individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

1.920

218

SONDA NASOGÁSTRICA N° 20, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, embalagem
individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

219

SONDA NASOGÁSTRICA N° 4, curta, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril,
descartável, em embalagem individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

220

SONDA NASOGÁSTRICA N° 4, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril,
descartável, em embalagem individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

221

SONDA NASOGÁSTRICA N° 6, curta, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, em embalagem individual, que permita abertura
asséptica,conforme Portaria do MS.

222

SONDA NASOGÁSTRICA N° 6, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril,
descartável, em embalagem individual, que permita abertura
asséptica, conforme Portaria do MS.

223

SONDA NASOGÁSTRICA N° 8, curta, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril,
descartável, em embalagem individual, que permita abertura
asséptica,conforme Portaria do MS.

224

SONDA NASOGÁSTRICA N° 8, longa, confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril,
descartável, em embalagem individual, que permita abertura
asséptica,conforme Portaria do MS.

1920

480

480

480

960

480

480

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

1,56

1,71

1,75

1,44

2,07

1,30

2,30

1,34

2,30

2.995,20

3.283,20

3.360,00

691,20

993,60

624,00

2.208,00

643,20

1.104,00

18

246

TIRAS REATIVAS PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,
PARA MONITORAR DIGITAL COM LEITURA PARA NEONATAL

2.400

Unid

247

TUBO EM LATEX n°.204, em borracha natural lubrificado enrolado
por metro em carretei plástico - rolo com 15m comp.

960

METRO

248

TUBO EM LÁTEX, n°.200, em borracha natural lubrificado enrolado
por metro em carretei plástico - rolo com 15m comp.

480

METRO

249

TUBO ENDOTRAQUEAL 2,0 MM, EM PVC ATÒXICO, SEM
BALONETE,
SILICONIZADO,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE
AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

960

TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 MM, EM PVC ATÒXICO, SEM
BALONETE,
SILICONIZADO,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE
AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

960

251

TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 MM, EM PVC ATÒXICO, SEM
BALONETE,
SILICONIZADO,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE
AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

960

252

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 MM, EM PVC ATÒXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

480

250

253

254

Unid

Unid

256

257

480

258

259

TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 MM, EM PVC ATÓXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 MM, EM PVC ATÓXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

85.536,00

19,58

9.398,40

3,11

260

TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 MM, EM PVC ATÓXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

960

Unid

263

Umidificadores para OXIGÊNIO - frasco plástico de 250ml com
níveis de Máximo e mínimo, conexão de entrada de oxigênio com
rosca metal padrão 9/16 X 18fios. Adapta-se a qualquer válvula
reguladora de cilindro ou fluxometro de rede canalizada.

480

Unid

2.985,60

4,68

4.492,80

14,24

6.835,20

3,15

3.024,00

5,29

5.078,40

Total

6.158.623,78

Unid

5,96

2.860,80

L E IA -S E :

TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 MM, EM PVC ATÒXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO

TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 MM, EM PVC ATÓXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

89,10

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

José Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil

480

TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 MM, EM PVC ATÓXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

3.720,00

Duque de Caxias, 10 de julho de 2019.
Unid

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 01/2019
Unid

5,05

2.424,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018

Unid

A BALAO PILOTO E
VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

255

1,55

R$

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 MM, EM PVC ATÒXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA, SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 MM, EM PVC ATÓXICO, COM
BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO
A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A
SERINGA,
SILICONIZADA,
RADIOPACO,
TERMOLABIL,
TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA,
RESISTENTE
AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM,
ESCALA NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY.
ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
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11,37

ORGÃO ADERENTE:

5.457,60

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

ORGÃO GERENCIADOR: PR EFEIT U RA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
FAVORECIDO: ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31.504.080/0001-46
PROCESSO N°: 014/000601/2019
480

Unid

5,63

OBJETO: Aquisição de correlatos.

2.702,40

FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO R EG ISTRO DE P R E Ç O S SRP N° 01/2019, oriundo do PREGÃO
PRESENCIAL N° 05/2018
•

480

Unid

5,80

2.784,00

ITEM

Relação do Item da Adesão:

Descrição/Especificação

Unida

Quant

de

EMPRESA

MARCA

E S T E V IA

BELLA FR A L

Unitário

Total

ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR, para
uso pós-parto, confeccionado com material
absorvente, hipoalergênico, com cobertura
interna de falso tecido, revestido
externamente por película impermeável.
Dimensões mínimas da área absorvível 40 x

960

Unid

2

5,43

5.212,80

12 x lcm . Deve ser registrado e conter, em

Unid

18.000

rótulo, o número do lote, a data de

0,41

7.380,00

esterilização, o processo de esterilização, a
qual foi submetido e o prazo máximo de
validade da esterilização recomendado pelo
fabricante;0 prazo de validade mínimo deve
ser de 80% da validade.
AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 - Estéril -

960

Unid

E S T E V IA

Canhão colorido para facilitar a

6,71

6.441,60

N IP R O

identificação visual do calibre da agulha 5

Protetor plástico que garante a total

Unid

90.000

0,10

proteção da agulha para um melhor

9.000,00

acoplamento à seringa - Apresentado em
embalagem individual (blister)
AGULHA HIPODÉRMICA 25x8, descartável-

960

Unid

4,46

4.281,60

7

cânula de aço inoxidável, parede fina,
siliconizada, bisel trifacetado, perfeita
fixação do canhão à cânula, com protetor

Unid

156.00
0

E S T E V IA
D ESCARPACK

0,09

14.040,00

Sexta-feira
26 de Julho de 2019
plástico de encaixe rígido, estéril,

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N9 20-

identificação do calibre segundo padrão de

G, composto de material inerte,

cores universal, embalagem individual

biocompatível, hemocompatível, composto
54

registrado e conter, em rótulo, o número do

câmara de refluxo transparente, radiopaco,

esterilização, a qual foi submetido e o prazo

descartável, embalado conforme Portaria

máximo de validade da esterilização

do MS.O prazo de validade mínimo deve ser

recomendado pelo fabricante. 0 prazo de

de 80% da validade total.

validade mínimo deve ser de 80% da

56

plástico de encaixe rígido, estéril,

90.000

0,16

14.400,00

57

AGULHA HIPODÉRMICA 40x12, descartável,
siliconizada, bisel trifacetado, perfeita

(duplamente serrilhado), com vedação

Unid

2.400

FR

19.200

W IL T E X

0,49

1.176,00

conforme Portaria do MS. O prazo de
Unid

registrado e conter, em rótulo, o número do

150.00
0,08

0

validade mínimo deve ser de 80% da

12.000,00

validade total.

lote, a data de esterilização, o processo de

CLOREXIDINA DIGLICONATO, DOSAGEM 2%,

esterilização, a qual foi submetido e o prazo

61

máximo de validade da esterilização

APLICAÇÃO DEGERMANTE, S/ ÁLCOOL,

E S T E V IA
FARM AX

FRASCO lOOOml.

recomendado pelo fabricante O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da

COBRE CORPO PLASTIFICADO, Adulto cor

validade.

branca leitosa, com local próprio para

APARELHO DE BARBEAR, com duas lâminas

62

E S T E V IA

Unid

4.800

CX

36

B IC

1,30

Atadura Gessada rápida 10 cm;

CÂNULA OROFARÍNGEA (Guedel) N9 0 em

24,42

polipropileno/poliuretano, com suporte

Unid

2.400

N O V A A3

13,05

31.320,00

E S T E V IA

x0,30m) cor branca leitosa, com local
63

próprio para identificação, com fechamento

Unid

2.400

N O V A A3

em zíper, descartável. 0 prazo de validade

7,20

17.280,00

mínimo deve ser de 80% da validade total.
GOODCOM E

Unid

E S T E V IA

COBRE CORPO PLASTIFICADO, feto (0,60

879,12

E S T E V IA

interno resistente, flexibilidade e curvatura

descartável.O prazo de validade mínimo

555.072,00

mínimo com 2,20 x 0,90m

E S T E V IA
O RTO FEN

identificação, com fechamento em ziper,

28,91

deve ser de 80% da validade total. No

6.240,00

validade total.

960

4,25

ventilação, borda de segurança, resistente à

COBRE CORPO PLASTIFICADO, Infantil (1,50

4.080,00

E S T E V IA

x 0,60m ) cor branca leitosa, com local
64

desinfecção. 0 prazo de validade mínimo

próprio para identificação, com fechamento

Unid

1.440

N O V A A3

em zíper, descartável.0 prazo de validade

deve ser de 80% da validade total.

9,90

14.256,00

mínimo deve ser de 80% da validade total.

CÂNULA OROFARÍNGEA (Guedel) N9 4 em

E S T E V IA

COLETOR DE URINA EM SISTEMA FECHADO

polipropileno/poliuretano, com suporte

E S T E V IA

ADULTO, com bolsa coletora, com uma das

interno resistente, flexibilidade e curvatura
Unid

960

FO YO M ED

ventilação, borda de segurança, resistente à

3,92

faces transparente, válvula anti-refluxo de

3.763,20

alta eficiência, capacidade mínima de
2000ml com variação de mais ou menos 5 %

desinfecção. 0 prazo de validade mínimo

graduado para pequenos e grandes

deve ser de 80% da validade total.

volumes,conector cônico para sonda com

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N9 14-

65

E S T E V IA

látex anti cicatrizante, tubo coletor em PVC

Unid

12.000

LA BO R

cristal com cortafluxo, suporte articulado

G, periférico, composto de material inerte,

3,71

44.520,00

com presilha para o tubo coletor, sistema

biocompatível, hemocompatível, composto

de esvaziamento com alojamento de

de resina de poliuretano, flexível, sem
Unid

4.800

câmara de refluxo transparente, radiopaco,

D ESCARPACK

1,52

extensão e dam p regulável, estéril,

7.296,00

descartável. Embalagem conforme Portaria
do MS. O prazo de validade mínimo deve

descartável, embalado conforme Portaria

ser de 80% da validade total.

do MS. 0 prazo de validade mínimo deve
ser de 80% da validade total.

COLETOR DE URINA NEONATAL, sistema

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N9 16-

E S T E V IA

fechado com conector para sonda

E S T E V IA

escalonado, tubo em PVC flexível cristal,

G, periférico, composto de material inerte,

para coleta com injetor em Y e pinça rolete,

biocompatível, hemocompatível, composto

câmara transparente graduada para

de resina de poliuretano, flexível, sem
Unid

7.200

câmara de refluxo transparente, radiopaco,

D ESCARPACK

1,85

13.320,00

pequenos volumes, com capacidade de 100
66

a 150 ml, válvula anti refluxo, filtro de

Unid

1.440

LA B O R

entrada de ar hidrófobo, alça de

descartável, embalado conforme Portaria

0,92

1.324,80

sustentação, tubo flexível para drenagem

do MS.O prazo de validade mínimo deve ser

com corta fluxo e conector com protetor

de 80% da validade total.

atóxico, descartável, estéril, emb. conf.

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N9 18-

Port. MS. O prazo de validade mínimo deve

E S T E V IA

ser de 80% da validade total.

G, composto de material inerte,
biocompatível, hemocompatível, composto

COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO, saco

de resina de poliuretano, flexível, sem

de 80% da validade total.

E S T E V IA

definitiva estéril, embalagem individual,

cores universal. Embalagem individual

do MS.O prazo de validade mínimo deve ser

4.512,00

tóxico, sistema de pinça em "V"
60

identificação do calibre segundo padrão de

descartável, embalado conforme Portaria

0,94

confeccionado em nylon resistente não

plástico de encaixe rígido, estéril,

câmara de refluxo transparente, radiopaco,

M ED SO N D A

clampeamento de coto umbilical
D ESCARPACK

fixação do canhão à cânula, com protetor

memória de dobra, bisel trifacetado,

4.800

CLAMP UMBILICAL, dispositivo para

E S T E V IA

cânula de aço inoxidável, parede fina,

memória de dobra, bisel trifacetado,

Unid

deve ser de 80% da validade total.

validade.

53

Embalado em papel grau cirúrgico.0 prazo
validade total. O prazo de validade mínimo

validade mínimo deve ser de 80% da

52

7.992,00

E S T E V IA

de validade mínimo deve ser de 80% da

recomendado pelo fabricante 0 prazo de

memória de dobra, bisel trifacetado,

1,11

P.V.C. atóxico e flexível, neonatal/infantil.

máximo de validade da esterilização

51

D ESCARPACK

esterilizado,p/ oxigênio confeccionado em

esterilização, a qual foi submetido e o prazo

adequadas, orifício central que garanta

7.200

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS,

lote, a data de esterilização, o processo de

adequadas, orifício central que garanta

Unid

de 80% da validade total.
Unid

registrado e conter, em rótulo, o número do

47

memória de dobra, bisel trifacetado,

do MS.O prazo de validade mínimo deve ser

identificação do calibre segundo padrão de

43

16.224,00

descartável, embalado conforme Portaria

cores universal, Embalagem individual

26

1,69

E S T E V IA

câmara de refluxo transparente, radiopaco,

fixação do canhão à cânula, com protetor

validade mínimo deve ser de 80% da

D ESCARPACK

de resina de poliuretano, flexível, sem
D ESCARPACK

siliconizada, bisel trifacetado, perfeita

em aço, bom corte, descartável. O prazo de

9.600

biocompatível, hemocompatível, composto

E S T E V IA

cânula de aço inoxidável, parede fina,

21

Unid

G, composto de material inerte,

AGULHA HIPODÉRMICA 30x8, descartável-

conforme Portaria do MS. Deve ser

E S T E V IA

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N9 24-

validade.

10

memória de dobra, bisel trifacetado,

lote, a data de esterilização, o processo de

conforme Portaria do MS. Deve ser

BOLETIM nº 6723

de resina de poliuretano, flexível, sem

conforme Portaria do MS. Deve ser

9

19

Boletim Oficial
do Município

Unid

9.600

D ESCARPACK

1,37

E S T E V IA

coletor de urina infantil unissex em plástico

13.152,00
67

com bordas demarcadas e destacáveis, com
adesivo hipoalergênico, com capacidade de
100 ml graduado a cada 10 ml. Embalagem
individual estéril, conforme Portaria do MS.
O prazo de validade mínimo deve ser de<^

Unid

3.840

LA BO R

1,00

3.840,00

20

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6723
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EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA ADULTO,

80% da validade total.

E S T E V IA

para transfusão exata de hemoderivados,
COLETOR URINA PLÁSTICO CIRCUITO

com penetrador adequado p / adaptação em

E S T E V IA

frascos e bolsas de sangue c/ câmara

ABERTO, transparente, graduado, c /

flexível com filtro, com injetor e filtro de ar,

capacidade para 1.200 ml, com alça p /
69

fixação no leito, circuito tipo condon c / 1,20
m para incontinência, com conexão entre o

Unid

38.400

A S TR O B O X

7,94

304.896,00

91

hidrófobo e bacteriológico, macrogotas,

Unid

4.800

L A M E D ID

câmara de gotas flexível, tubo em PVC

3,58

17.184,00

suficientemente transparente e pinça

circuito e o frasco coletor, embalado em
separado, descartável.O prazo de validade

rolete, com conector Luer Lock, circuito com

mínimo deve ser de 80% da validade total.

comprimento mínimo de 1,80 m, estéril,
embalado conforme Portaria do MS.

COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE

E S T E V IA

TIPO DESCARPACK Alça dupla para

ESCALPE N9 19 (dispositivo para punção

transporte, Contratrava de segurança,

venosa periférica), composto de cânula de
aço inoxidável, parede fina, siliconizada,

Produzido de acordo com NBR 13853 73

CAPACIDADE: 13,0 litros - Medidas (AxLxP):

E S T E V IA

Unid

9.600

M ED SO N D A

21,50 x 28,00 x 23,48 cm - Embaladas

5,00

bisel biangulado e trifacetado, com protetor

48.000,00
93

individualmente e reembaladas em caixas

firme, asas laterais ajustáveis
anatomicamente ao manuseio, maleável,

Unid

12.000

S O L ID O R

0,30

3.600,00

flexível, tubo suficientemente transparente,

com 10 unidades. O prazo de validade

flexível com conector luer lock universal,

mínimo deve ser de 80% da validade total.

com protetor. Estéril, atóxico, apirogênico,
COLETOR URINA PLÁSTICO CIRCUITO

E S T E V IA

embalado conforme Portaria do MS.

ABERTO, transparente, graduado, c/
ESCALPE N9 21 (dispositivo para punção

capacidade para 1.200 ml, com alça p /
78

fixação no leito, circuito tipo condon c / 1,20
m para incontinência, com conexão entre o

Unid

7.200

V IT A L G O L D

2,25

E S T E V IA

venosa periférica), composto de cânula de

16.200,00

aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
bisel biangulado e trifacetado, com protetor

circuito e o frasco coletor, embalado em

firm e, asas laterais ajustáveis

separado, descartável.O prazo de validade
94

mínimo deve ser de 80% da validade total.

anatomicamente ao manuseio, maleável,

Unid

24.000

LA BO R

flexível, tubo suficientemente transparente,
DISPOSITIVO INTERMEDIÁRIO 2 vias para

E S T E V IA

com protetor, abertura em pétala, estéril,

flexível cristal atóxico, corta fluxo de fácil
manuseio, conector Luer Lock reversível

9.120,00

flexível com conector luer lock universal

administração simultânea de soluções, tubo
79

0,38

Unid

7.200

M ED SO N D A

com tampas de reserva e protetores em

2,66

atóxico, apirogênico, embalado conforme

19.152,00

Portaria do MS.

todas as vias, embalagem única conforme

ESCALPE N9 25 (dispositivo para punção

Portaria do MS e com registro no M.S.

venosa periférica), composto de cânula de

E S T E V IA

aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
DRENO DE PEN ROSE N9 1, confeccionado

E S T E V IA

bisel biangulado e trifacetado, com protetor

em látex natural, flexível, formato tubular,

firme, asas laterais ajustáveis

uniforme em toda a sua extensão, com
80

paredes finas e maleáveis. Estéril, em
embalagem individual com abertura

96
Unid

4.800

W A LT EX

2,16

asséptica, conforme Portaria do MS e com

com protetor. Estéril, atóxico, apirogênico,

registro no M.S.O prazo de validade mínimo

com abertura em pétala, embalado,

DRENO DE PEN ROSE N9 2, confeccionado
em látex natural, flexível, form ato tubular,

Unid

4.800

W A LT EX

2,21

10.608,00

97

bisel biangulado e trifacetado, com protetor

asséptica, e com registro no M.S. 0 prazo de

anatomicamente ao manuseio, maleável,

validade mínimo deve ser de 80% da

flexível, tubo suficientemente transparente,

validade

flexível com conector luer lock universal,

ESCOVA DEGERMANTE, impregnada de PVPI
à 10% com laudo técnico do princípio

presença de umidade; com gel sólido

químico, com cerdas externa alongada e

Unid

7.200

S O L ID O R

0,46

3.312,00

inoxidável e prata/cloreto de prata.

form ato anatômico para assegurar o
manuseio adequado, com boa distribuição

registro no M.S. 0 prazo de validade

do sabão entre a escova e a esponja,

Filme radiográfico P / RAIOS X, TAMANHO

revestido com adesivo hipoalergênico na

24 X 30 caixa com 100 unidade; O filme

face interna, com adesividade garantida em

ortocromático de alta qualidade satisfaz as

Unid

4.800

S O L ID O R

eletrolítico; elem ento sensor em aço

0,37

1.776,00

Unid

7.200

FARM AX

3,72

26.784,00

E S T E V IA

diagnóstico de raios-X. Que permite o
processamento de imagens de alta

descartável Unidade. Somente aceito com

resolução. M uito bem utilizado para

80% da validade.

104

EQUIPO DE SORO MACROGOTAS, injetor

E S T E V IA

aplicações em radiografia geral tais como
crânio, tórax e abdômen, etc., o assegura

CX

50

IBF

210,00

10.500,00

imagens estáveis com alta resolução,

lateral em "Y" com penetrador trifacetado,

indiferente se sua clínica ou hospital

com filtro hidrófobo e adaptação segura

emprega um processamento super rápido

para as ampolas plásticas e frascos, câmara

(45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou

flexível cristal, com entrada de ar, tubo em
Unid

14.400

D ESCARPACK

com compr. Mínimo de 140cm, pinça rolete

2,43

manual. Trazendo grande melhoria na

34.992,00

estabilidade, que proporciona um controle
de qualidade mais fácil e mais eficiente.

com corta fluxo e descanso, conectores Luer
Lock reversível com protetores, estéril,

Filme radiográfico P / RAIOS X, TAMANHO

descartável, apirogênico, embalagem

30 X 40 caixa com 100 unidade; O filme

conforme portaria do MS.

E S T E V IA

ortocromático de alta qualidade satisfaz as

EQUIPO DE SORO MICROGOTAS,

demandas variadas da imagem em

E S T E V IA

diagnóstico de raios-X. Que permite o

suficientemente transparente, estéril, com
câmara gotejadora em microgotas, tubo em

portarias do Ministério da Saúde.

E S T E V IA

demandas variadas da imagem em

inoxidável e prata/cloreto de prata,

individualmente conforme as normas e

0,38

descartável.

E S T E V IA

cardíaca, dorso de papel micro-poroso,

cateter, tampa e pinca-rolete, embalado

1.824,00

LA BO R

esponja lisa e texturizada, estéril,

ELETRODO INFANTIL para monitorização

PVC, atóxico, adaptador para agulha ou

E S T E V IA

macia, cerdas internas curtas e arredondas,
98

Descartável Protegido por papel e com
mínimo deve ser de 80% da validade total.

90

7.296,00

embalado conforme Portaria do MS.

face interna, com adesividade garantida em

PVC suficientemente transparente, atóxico,

0,38

com protetor Estéril, atóxico, apirogênico,

E S T E V IA

revestido com adesivo hipoalergênico na

presença de umidade; com gel sólido

4.800

aço inoxidável, parede fina, siliconizada,
firm e, asas laterais ajustáveis

ELETRODO ADULTO, para monitorização

89

ESCALPE N9 27 (dispositivo para punção

paredes finas e male á veis . Estéril em

cardíaca, dorso de papel micro-poroso,

86

Unid

L A B O R IM P O

venosa periférica), composto de cânula de

embalagem individual com abertura

eletrolítico; elem ento sensor em aço

19.200

conforme Portaria do MS
E S T E V IA

uniforme em toda a sua extensão , com

85

Unid

flexível com conector luer lock universal,

deve ser de 80% da validade total.
81

anatomicamente ao manuseio, maleável,
flexível, tubo suficientemente transparente,

10.368,00

105
Unid

19.200

LA B O R

1,80

34.560,00

processamento de imagens de alta
resolução. M uito bem utilizado para

CX

60

aplicações em radiografia geral tais como
crânio, tórax e abdômen, etc., o assegura
imagens estáveis com alta resolução,
indiferente se sua clínica ou hospital
emprega um processamento super rápido
(45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou
V

IBF

284,36

17.061,60
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de validade. Medindo 19mm x 30 m.

manual. Trazendo grande melhoria na
estabilidade, que proporciona um controle

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica G,

de qualidade mais fácil e mais eficiente.

E S T E V IA

capacidade mínima de absorção de 1500 ml,
Filme radiográfico P/ RAIOS X, TAMANHO

E S T E V IA

anti alérgica, com maciez e absorção

35 X 35 caixa com 100 unidade; 0 filme

adequadas à sua finalidade, com superfície

ortocromático de alta qualidade satisfaz as

uniforme ainda que úmida, com form ato

demandas variadas da imagem em

anatômico, manta absorvente de form ato

diagnóstico de raios-X. Que permite o

106

reto ou anatômico, cintura ajustável, com

processamento de imagens de alta

recortes nas pernas, de preferência com 2 a

resolução. M uito bem utilizado para

4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito

aplicações em radiografia geral tais como

sem vazamentos, com duas tiras laterais

crânio, tórax e abdômen, etc., o assegura

CX

60

IBF

287,51

17.250,60

125

siliconizadas com pequena dobradura para

indiferente se sua clínica ou hospital

facilitar manuseio. Embalado conforme a

emprega um processamento super rápido

unidades, trazendo externamente os dados

manual. Trazendo grande melhoria na

de identificação, procedência, número de

E S T E V IA

GRANDE (peso na faixa até 40 a 70 Kg)

demandas variadas da imagem em

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica M ,

diagnóstico de raios-X. Que permite o

capacidade mínima de absorção de 1500 ml,

processamento de imagens de alta

anti alérgica, com maciez e absorção

resolução. M uito bem utilizado para

E S T E V IA

adequadas à sua finalidade, com superfície
CX

48

IBF

375,71

uniforme ainda que úmida, com form ato

18.034,08

anatômico, manta absorvente de form ato

imagens estáveis com alta resolução,

reto ou anatômico, cintura ajustável, com

indiferente se sua clínica ou hospital

recortes nas pernas, de preferência com 2 a

emprega um processamento super rápido

4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito

(45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou

sem vazamentos, com duas tiras laterais

126

manual. Trazendo grande melhoria na
estabilidade, que proporciona um controle

adesivas para fixação, protegidas por fitas

Unid

240.00

M ILL E F R A L

0

1,59

381.600,00

siliconizadas com pequena dobradura para

de qualidade mais fácil e mais eficiente.

facilitar manuseio. Embalado conforme a

Filme radiográfico P/ RAIOS X, TA M AN H018

praxe do fabricante em pacotes com até 10

E S T E V IA

unidades, trazendo externamente os dados

X 24 caixa com 100 unidade; O filme

de identificação, procedência, número de

ortocromático de alta qualidade satisfaz as

lote, data de fabricação, prazo de validade e

demandas variadas da imagem em
processamento de imagens de alta

1.363.200,00

meses a partir da data de entrega, tamanho

ortocromático de alta qualidade satisfaz as

108

1,42

0 prazo de validade mínimo deve ser de 12

35 X 43 caixa com 100 unidade; O filme

diagnóstico de raios-X. Que permite o

M ILL E F R A L

0

número de registro no Ministério da Saúde.

Filme radiográfico P/ RAIOS X, TAMANHO

crânio, tórax e abdômen, etc., o assegura

960.00

lote, data de fabricação, prazo de validade e

de qualidade mais fácil e mais eficiente.

aplicações em radiografia geral tais como

Unid

praxe do fabricante em pacotes com até 10

(45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou
estabilidade, que proporciona um controle

107

adesivas para fixação, protegidas por fitas

imagens estáveis com alta resolução,

número de registro no Ministério da Saúde.
CX

50

IBF

132,71

O prazo de validade mínimo deve ser de 12

6.635,50

meses a partir da data de entrega.

resolução. M uito bem utilizado para
aplicações em radiografia geral tais como

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica tam . GG

crânio, tórax e abdômen, etc., o assegura

127

imagens estáveis com alta resolução,

capacidade mínima de absorção de 1500 ml,

Unid

antialérgica, com maciez e absorção

indiferente se sua clínica ou hospital

120.00

E S T E V IA
A LFA M A

0

1,36

163.200,00

adequadas à sua finalidade, com superfície

emprega um processamento super rápido

uniforme ainda que úmida, com form ato

(45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou

anatômico, manta absorvente de form ato

manual. Trazendo grande melhoria na

reto ou anatômico, cintura ajustável, com

estabilidade, que proporciona um controle

recortes nas pernas, de preferência com 2 a

de qualidade mais fácil e mais eficiente.

4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito
sem vazamentos, com duas tiras laterais

Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar

E S T E V IA

adesivas para fixação, protegidas por fitas

preto 2-0, envelope com fios de
115

comprimento mínimo de 45 cm. Agulha -

Unid

3.840

T E C H N O F IO

Forma: 3 /8 Círculo com 4,0 cm, Ponta:

1,78

siliconizadas com pequena dobradura para

6.835,20

facilitar manuseio. Embalado conforme a
praxe do fabricante em pacotes com até 10

Triangular. Acondicionado em caixa.

unidades, trazendo externamente os dados

Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar

de identificação, procedência, número de

E S T E V IA

lote, data de fabricação, prazo de validade e

preto 3-0, envelope com fios de
116

comprimento mínimo de 75 cm, Agulha

Unid

3.840

T E C H N O F IO

Reta, Ponta: Triangular. Acondicionado em

1,72

número de registro no Ministério da Saúde.

6.604,80

0 prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entrega.

caixa.
Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar

FRALDA DESCARTÁVEL geriátrica tam . P

E S T E V IA

117

comprimento mínimo de 75 cm, Agulha

Unid

3.840

T E C H N O F IO

Reta, Ponta: Triangular. Acondicionado em

1,72

antialérgica, com maciez e absorção

6.604,80

adequadas à sua finalidade, com superfície
uniforme ainda que úmida, com form ato

caixa.

anatômico, manta absorvente de form ato

Fio cirúrgico, sutura; nylon monofilamentar
118

preto. Fio 5-0, comprimento mínimo de 45
cm. Agulha - Forma: 3 /8 Círculo com 2,0 cm,

reto ou anatômico, cintura ajustável, com

E S T E V IA

Unid

3.840

recortes nas pernas, de preferência com 2 a
T E C H N O F IO

1,78

6.835,20

Ponta: Triangular. Acondicionado em caixa.

triangular de 3 cm, fio de 45 cm de

4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito
128

FIO DE SUTURA ALGODÃO 3-0, agulhado
119

E S T E V IA

capacidade mínima de absorção de 1500 ml,

preto 4-0, envelope com fios de

4.320

adesivas para fixação, protegidas por fitas

Unid

144.00

M ILL E F R A L

0

1,88

270.720,00

siliconizadas com pequena dobradura para

E S T E V IA

Unid

sem vazamentos, com duas tiras laterais

SH A LO N

comprimento - cx. c / 20 unid.

2,13

facilitar manuseio. Embalado conforme a

9.201,60

praxe do fabricante em pacotes com até 10
unidades, trazendo externamente os dados

120

FIO DE SUTURA, ALGODÃO/POLIESTER - n®
2.0 agulha 3 cm, 3 /8 - fio 75 cm.

Unid

3.840

FITA ADESIVA C OM UM , branca para uso

E S T E V IA

T E C H N O F IO

2,51

de identificação, procedência, número de

9.638,40

lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde.

E S T E V IA

O prazo de validade mínimo deve ser de 12

hospitalar, com dorso de papel crepado,

meses a partir da data de entrega.

recoberto com adesivo na face interna.
121

Resistente à esterilização pelo calor úmido.

ROLO

4.800

ADERE

Embalagem individual com dados de

3,82

18.336,00

FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, feita
cintura por fita adesiva local, com elástico

validade, medindo 19 mm x 30m.

129

FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE com indicador
de papel crepado, sinalizador visual da
passagem pelo vapor, adesivo na face
interna. Embalagem individual constando
dados de identificação e procedência e data

ROLO

7.200

nas pernas, acondicionada em pacote com a

Unid

identificação dos fabricantes e as

E S T E V IA

120.00

DESCARPACK

0

1,36

163.200,00

características do produto. Pacote mínimo

químico de esterilização a vapor, com dorso
122

E S T E V IA

em FlocGel, form ato anatômico, presa na

identificação, procedência e tem po de

ADERE

6,50

c / 16 unidades. Tamanho GRANDE

46.800,00
130

FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, feita
em FlocGel, form ato anatômico, presa na
cintura porffta^adaijvajQcal, com elástico

Unid

48.000

E S T E V IA

D ESCARPACK

0,55

26.400,00

22
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nas pernas, acondicionada em pacote com a

lâmina, estéril. Embalagem individual, em

identificação dos fabricantes e as

alumínio hermeticamente fechado,

características do produto. Pacote mínimo

conforme Portaria do MS.
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c / 16 unidades, tam anho MÉDIO
LANCETAS ESTERILIZADAS PARA
FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA, feita

E S T E V IA

160

em FlocGel, form ato anatômico, presa na

LANCETADOR - Accu Chek Lancetador

E S T E V IA

Unid

19.200

ACCU M ED

Softclix.

0,93

17.856,00

cintura por fita adesiva local, com elástico
132

nas pernas, acondicionada em pacote com a

Unid

24.000

D ESCARPACK

identificação dos fabricantes e as

1,13

LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PARA

27.120,00

macio, resistente, anti alérgico, inodoro,

características do produto. Pacote mínimo

medindo 1,40 m de largura e 2,20 m de

c / 16 unidades, tam anho PEQUENO.

comprimento, sem furos, manchas, rasgos

FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM
133

POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO,
LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA

E S T E V IA

Unid

2.400

ou outros defeitos, com bordas bem
J. P R O L A B

2,42

5.808,00

161

Unid

2.400

J. P R O L A B

3,51

Unid

24.000

LM W IQ U E L

gramatura 30g, com elástico, em todo o

Unid

24.000

E S T E V IA

151

HASTES FLEXIVÉIS com pontas de algoodão cx c / 75 unidades
LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, N9 11,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

42.960,00

medindo 90 cm de largura e 2 m de
ou outros defeitos, com bordas bem

LM W IQ U E L

0,25

6.000,00

162

E S T E V IA

Unid

24.000

D ESCARPACK

0,11

2.400

CX

1.920

E S T E V IA

E S T E V IA

D AM EX

W IL T E X

2,25

1,99

33.432,00

0,30

e prazo de validade.
LUVA CIRÚRGICA N9 7,5, estéril,
uniforme, form ato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade e
resistente a tração. Punho com bainha ou
163

Unid

7.200

E S T E V IA

confeccionada em látex natural, textura

576,00

E S T E V IA

S T E R IL A N C E

descartável. Embalagem individual, em

0,28

2.016,00

frisos, comprimento mínimo de 28 cm e
lubrificada com material atóxico.

PAR

43.200

D ESCARPACK

1,43

61.776,00

Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, dobradas

alumínio hermeticamente fechado,

conforme padrão hospitalar, com

conforme Portaria do MS.
LÂMINA DE BISTURI N9 11, em aço

JA R C

externam ente os dados de identificação,

5.400,00

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação

153

16.800

protegendo totalm ente o colchão. Trazendo

2.640,00

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de
ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,

Unid

procedência. n° de lote, data de fabricação
CX

LÂMINA DE BISTURI N9 10, em aço

152

acabadas, providas de elástico em toda a
sua extensão, que proporcione fixação
adequada e mantenha o lençol estendido,

contorno. Unidade
141

1,79

macio, resistente, anti alérgico, inodoro,
comprimento, sem furos, manchas, rasgos

GORRO CIRÚRGICO, em TNT, descartável,
140

E S T E V IA

MACA, confeccionado em não tecido, leve,

E S T E V IA

descart.
FRASCO COLETOR DE URINA, plástico, com

134.400,00

e prazo de validade.
LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PARA

FRASCO COLETOR DE FEZES, plástico, com

tam pa de rosca, capacidade 50 ml, descart.

4,00

procedência. n° de lote, data de fabricação

8.424,00

em ml.

137

JA R C

externamente os dados de identificação,

EM ROSCA, transparente, 250 ML, graduado

tam pa de rosca, com pá, capacidade. 50 ml,

33.600

protegendo totalm ente o colchão. Trazendo

E S T E V IA

POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO,

135

Unid

adequada e mantenha o lençol estendido,

FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM
LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA

acabadas, providas de elástico em toda a
sua extensão, que proporcione fixação

EM ROSCA, ÂMBAR, 250 ML

134

E S T E V IA

CAMA, confeccionado em não tecido, leve,

indicativos das mãos direita e esquerda e
Unid

7.200

E S T E V IA

numeração. Envelopada aos pares, com

2.016,00

W IL T E X

abertura em pétala. Embalagem conforme

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de
____________________ _______ ^ _____________

0,28

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação

Portaria do MS.

ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,
descartável. Embalagem individual, em

LUVA CIRÚRGICA Ne 8,0, estéril,

alumínio hermeticamente fechado,

confeccionada em látex natural, textura

conforme Portaria do MS.

uniforme, form ato anatômico, com alta

LÂMINA DE BISTURI N9 12, em aço

sensibilidade táctil, boa elasticidade e

E S T E V IA

resistente a tração. Punho com bainha ou

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de

frisos, comprimento mínimo de 28 cm e

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação
154

ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,

Unid

7.200

A D V A N T IV E

descartável. Embalagem individual, em

0,35

2.520,00

164

alumínio hermeticamente fechado,

9.600

W IL T E X

0,30

2.880,00

LUVA CIRÚRGICA N2 7,0, estéril,
uniforme, form ato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade e

LÂMINA DE BISTURI N9 20, em aço

resistente a tração. Punho com bainha ou

E S T E V IA

frisos, comprimento mínimo de 28 cm e

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação

165
Unid

7.200

S T E R IL A N C E

descartável. Embalagem individual, em

0,25

1.800,00

21.600

CX

12.000

CX

16.800

PAR

960

1,40

47.040,00

abertura em pétala. Embalagem conforme
Portaria do MS.

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação
Unid

7.200

W IL T E X

descartável. Embalagem individual, em

0,25

LUVA PARA PROCEDIMENTO, Látex natural

1.800,00
166

alumínio hermeticamente fechado,

Palma lisa Interior Talcado, Ambidestras
não estéril, caixa com 100 unidades, TAM.

E S T E V IA
D ESCARPACK

22,50

486.000,00

M 24 cm / 0,16 mm (compr./espessura).

conforme Portaria do MS.
LÂMINA DE BISTURI N9 23, em aço

LUVA PARA PROCEDIMENTO, Látex natural

E S T E V IA

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de

167

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação
Unid

7.200

S T E R IL A N C E

descartável. Embalagem individual, em

0,33

7.200

D ESCARPACK

22,50

270.000,00

Palma lisa, Interior Talcado, Ambidestras
não estéril, caixa com 100 unidades, TAM. G

E S T E V IA
D ESCARPACK

22,50

378.000,00

-2 4 c m /0,16 mm (compr./espessura).

E S T E V IA

Unid

E S T E V IA

LUVA PARA PROCEDIMENTO, Látex natural
168

conforme Portaria do MS.
LÂMINA DE BISTURI N924 descartável - em

Palma lisa Interior Talcado, Ambidestras
não estéril, caixa com 100 unidades, TAM.
PP 24 cm / 0,16 mm (compr./espessura).

2.376,00

alumínio hermeticamente fechado,

adaptação ao cabo, com proteção na

CX

D ESCARPACK

numeração. Envelopada aos pares, com
E S T E V IA

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de

de oxidação, ponta afiada, perfeita

33.600

indicativos das mãos direita e esquerda e

LÂMINA DE BISTURI N9 21, em aço

aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais

PAR

conforme padrão hospitalar, com

conforme Portaria do MS.

159

lubrificada com material atóxico.
Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, dobradas

alumínio hermeticamente fechado,

ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,

E S T E V IA

confeccionada em látex natural, textura

conforme Portaria do MS.

158

62.208,00

Portaria do MS.
Unid

alumínio hermeticamente fechado,

ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,

1,62

numeração. Envelopada aos pares, com

descartável. Embalagem individual, em

157

D ESCARPACK

abertura em pétala. Embalagem conforme

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação

ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,

38.400

indicativos das mãos direita e esquerda e
E S T E V IA

inoxidável, isento de rebarbas e sinais de

156

PAR

conforme padrão hospitalar, com

LÂMINA DE BISTURI N9 15, em aço

ao cabo, com proteção na lâmina, estéril,

lubrificada com material atóxico.
Acondicionada em invólucro interno com
dobras para abertura asséptica, dobradas

conforme Portaria do MS.

155

E S T E V IA

S T E R IL A N C E

0,28

2.016,00

171

LUVAS NITRÍLICAS-Interior em algodão
flocado, Palma Antiderrapante,

E S T E V IA

D ESCARPACK

2,24

2.150,40

Sexta-feira
26 de Julho de 2019

23

Boletim Oficial
do Município

Acabamento clorinado - Tam. G

BOLETIM nº 6723

identificação e procedência. 0 prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da

LUVAS NITRÍLICAS-Interior em algodão
172

flocado, Palma Antiderrapante,

E S T E V IA

PAR

960

validade total.
D ESCARPACK

Acabamento clorinado - Tam. M

NASAL, com total de 40 G r/m 2, com pregas
longitudinais, hipoalérgica, tiras longas nas

2.153,28
SERINGA DE VIDRO 20ml, espesso e
encaixe firme e deslizamento adequado,

E S T E V IA

Unid

16.800

DESCARPACK

0,10

MÁSCARA COM FILTRO PARA

com bico de vidro central, luer, universal,

1.680,00
192

4 arestas, descartável

micra, com 95 % de retenção, hipoalérgica,

E S T E V IA

Unid

960

4,50

termossensível.
PAPEL ECG 58 X 30. (Aproximadamente)
180

Papel para impressora de eletrocardiógrafo,
material termossensível.
PAPEL ECG 80 X 30. Papel para impressora

181

de eletrocardiógrafo, material
termossensível.

960

K A L IP S O

7,01

6.729,60

193

não tóxico, contendo indicador químico

A

D ESCA RPACK

0,34

4.080,00

BOBIN
A

conforme Portaria do MS.

E S T E V IA

960

DARU

4,73

4.540,80

SERINGA HIPODÉRMICA lm l, 3 corpos, bico

E S T E V IA

cateter, confeccionada em plástico
transparente, cilindro com escala de

E S T E V IA

960

DARU

6,87

6.595,20

graduação visível, com anel de retenção,
194

flange com form ato adequado, êmbolo com

Unid

72.000

D ESCARPACK

pistão lubrificado, sem agulha com abertura
BOBIN
A

1.920

0,27

19.440,00

em pétala, atóxico estéril, descartável,

E S T E V IA
DARU

10,40

embalagem individual conforme Portaria do

19.968,00

MS.
SERINGA HIPODÉRMICA 20ml, 3corpos, bico

E S T E V IA

E S T E V IA

cateter, confeccionada em plástico
BOBIN
A

480

E S T E R IL C A R

64,31

transparente, Cilindro com escala de

30.868,80

graduação visível, com anel de retenção,
195

flange com form ato adequado, êmbolo com

Unid

60.000

Unid

7.200

D ESCARPACK

pistão lubrificado, sem agulha,com abertura

2,07

124.200,00

em pétala, atóxico, estéril, descartável, em

PASTA CONDUTORA P/

embalagem individual conforme Portaria do

E S T E V IA

ULTRASSONOGRAFIA - Gel condutor para
contato, inodoro, isento de substâncias

12.000

descartável, em embalagem individual
BOBIN

para esterilização a vapor e óxido de

184

Unid

pistão lubrificado, sem agulha, com

etileno.

transmissão ultra-sônica por meio de

flange com form ato adequado, êmbolo com
abertura em pétala, atóxico, estéril,

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, lOxlOOm,
bilaminado de poliéster e polipropileno 60g,

E S T E V IA

graduação visível, com anel de retenção,
Unid

embalagem de 60g/m 2 com filme
182

22.848,00

transparente. Cilindro com escala de

antiembaçante e antiarranhão.

de eletrocardiógrafo, material

47,60

bico cateter, confeccionada em plástico

E S T E V IA

DESINFECÇÃO QUÍMICA, com tratam ento

179

A RT I G LA SS

validade total.

lente inteiriça,transparente/incolor, angulo

PAPEL ECG 48 X 30. Papel para impressora

480

SERINGA HIPODÉRMICA lOml, 3 corpos,

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, de Policarbonato,

protetor lateral que permita a

Unid

validade mínimo deve ser de 80% da

4.320,00

única, descartável.

de visão de 180s, largo, com haste e

identificação numérica no corpo e êmbolo.
identificação e procedência.0 prazo de

D ESCARPACK

form ato tipo bico de pato com tira elástica

178

escala de graduação visível com
Reutilizável. Embalagem com dados de

MICROORGANISMOS menores que 05
174

E S T E V IA

tem perado, intercambiável, êmbolo com

MÁSCARA CIRÚRGICA COM MODELADOR
173

2,24

MS.
BISNA
GA

1.920

HAL

4,73

9.081,60

SERINGA HIPODÉRMICA 20ml, 3corpos, bico
196

tóxicas ou alergênicas com boa

sleep, confeccionada em plástico

E S T E V IA
SR

transparente, Cilindro com escala de

condutividade, proporcionando transmissão

0,88

6.336,00

graduação visível, com anel de retenção,

dos sinais e facilitando o diagnóstico por

imagem. Deve ser de fácil remoção, sem

flange com form ato adequado, êmbolo com

deixar resíduos na pele.Apresentação em

pistão iubrificado, sem agulha, com

bisnaga flexível com 250 a 300 gramas e

abertura em pétala, atóxico, estéril,

com aplicador, trazendo externamente os

descartável, em embalagem individual

dados de identificação, procedência,

conforme Portaria do MS.

número de lote, data de fabricação, prazo
SERINGA HIPODÉRMICA 3 ml, 3 corpos, bico

de validade e número de registro do

E S T E V IA

cateter, confeccionada em plástico

Ministério da Saúde.

transparente, cilindro com escala de
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PEDIÁTRICO, azul

E S T E V IA

graduação visível, com anel de retenção,

em poliéster resistente, antialérgico, com

185

197

flange com form ato adequado, êmbolo com

doze pontos para regulagem de tam anho,

pistão Iubrificado, sem agulha com abertura

com lacre inviolável em plástico rígido,

em pétala, atóxico estéril, descartável,

superfície apropriada para a identificação

Unid

3.840

A D L IN

do paciente com o uso da caneta

0,65

2.496,00

Unid

72.000

SR

0,29

20.880,00

embalagem individual conforme Portaria do
MS.

esferográfica, bordas laterais protegidas
SERINGA HIPODÉRMICA 3ml agulhada

que não agridam a pele. Uso único,

E S T E V IA

20x5.5 - Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril

descartável.

- Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) •
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PEDIÁTRICO,

E S T E V IA

Atóxica e apirogênica • Corpo transparente

Branco em poliéster resistente, antialérgico,

• Cilindro com anel de retenção • Siliconada

com doze pontos para regulagem de

198

tamanho, com lacre inviolável em plástico
186

rígido, superfície apropriada para a

Unid

4.800

W IL T E X

identificação do paciente com o uso da

0,65

3.120,00

total proteção da agulha para um melhor

protegidas que não agridam a pele. Uso

acoplamento à seringa - Apresentado em

E S T E V IA

SERINGA HIPODÉRMICA 5 ml, 3 corpos, bico

rosa, resistente, antialérgico, com doze

4.800

W IL T E X

0,65

3.120,00

flange com form ato adequado, êmbolo com

laterais protegidas que não agridam a pele.

em pétala, atóxico estéril, descartável,

Uso único, descartável.

PAR

38.400

JA R C

SERINGA DE VIDRO 10 ml, espesso e

0,16

6.144,00

SERINGA HIPODÉRMICA 60ml S/AGULHA

0,21

8.064,00

E S T E V IA

Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) •

E S T E V IA

200

Atóxica e apirogênica • Corpo transparente

Unid

960

Unid

2.400

SR

• Cilindro com anel de retenção • Siliconada
Unid

480

A RT I G LA SS

34,65

2,10

2.016,00

• Descartável e de uso único Apresentado

16.632,00

em embalagem individual (blister)

escala de graduação visível com
Reutilizável. Embalagem com dados de

D ESCA RPACK

Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril -

tem perado, intercambiável, êmbolo com

identificação numérica no corpo e êmbolo.

38.400

MS.

E S T E V IA

pacote 25 pares

com bico de vidro central, luer, universal,

Unid

embalagem individual conforme Portaria do

SAPATILHA CIRÚRGICA, gramatura 30, cor

191

E S T E V IA

graduação visível, com anel de retenção,
199

pistão Iubrificado, sem agulha com abertura

encaixe firme e deslizamento adequado,

60.480,00

transparente, cilindro com escala de
Unid

com o uso da caneta esferográfica, bordas

verde, com reforço no solado, descartável,

0,63

cateter, confeccionada em plástico

pontos para regulagem de tamanho, com

190

IN JE X

embalagem individual (blister)

PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PEDIÁTRICO,

lacre inviolável em plástico rígido, superfície

96.000

agulha - Protetor plástico que garante a

caneta esferográfica, bordas laterais

apropriada para a identificação do paciente

Unid

facilitar a identificação visual do calibre da

único, descartável.

187

• Descartável e de uso único c / Agulha
descartável estéril - Canhão colorido para

202

SERINGA PARA INSULINA de 30 UI com
Agulha CURTA - Agulha com 8 mm de

E S T E V IA

BD

1,35

3.240,00
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comprimento e 0,30 mm de calibre (30G) -

transparente, com batoque, atraumática,

escala com graduação de 1 em 1 unidades -

siliconizada, com orifícios laterais, conector

TIPO: Seringa BD de 100 UI c/ Agulha BD

universal. Estéril, descartável, embalagem

Ultra-Fine® II - para criança, adolescente e

individual, que permita abertura asséptica,

adulto magro (IMC até 25).
E S T E V IA

SONDA NASOGÁSTRICA N9 14, longa,

(PLÁSTICO), 10 ML, BICO LUER LOCK,

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA

transparente, com batoque, atraumática,

SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E

Unid

2.400

D ESCA RPACK

0,39

936,00

215

PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL,

siliconizada, com orifícios laterais, conector

Unid

1.920

M ED SO N D A

1,36

2.611,20

individual, que permita abertura asséptica,

Sonda de Aspiração Traqueal n910, estéril,

conforme Portaria do MS.

E S T E V IA

produto confccionado em PVC (Cloreto de

SONDA NASOGÁSTRICA N9 16, longa,

Polivilina) transparente, flexível, atoxico,

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

em forma de cilindro reto e interiço, com
extremidade proximal arredondada, aberta,

E S T E V IA

universal. Estéril, descartável, embalagem

ESTÉRIL

205

1,41

conforme Portaria do MS.

SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE

204
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E S T E V IA

transparente, com batoque, atraumática,
Unid

3.840

GOODCOM E

isenta de rebarba; dotada de dois orifícios

0,88

3.379,20

216

siliconizada, com orifícios laterais, conector

Unid

1.920

M ED SO N D A

universal. Estéril, descartável, embalagem

distribuídos alternadam ente e equidistante

individual, que permita abertura asséptica,

de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.

conforme Portaria do MS.

1,56

2.995,20

embalagem individual
SONDA NASOGÁSTRICA N9 18, longa,
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N912,

E S T E V IA

transparente, com batoque, atraumática,

maleável, transparente, atraumático,

206

217

siliconizada, com orifícios laterais, conector

siliconizado, com um orifício distai e dois

universal. Estéril, descartável, embalagem

laterais, conector universal, compr. mínimo

individual, que permita abertura asséptica,

de 35 cm, estéril, descartável, embalagem

E S T E V IA

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

confeccionada em material atóxico,

Unid

9.600

M ED SO N D A

0,91

8.736,00

Unid

1.920

M ED SO N D A

1,71

3.283,20

conforme Portaria do MS.

individual, que permita abertura asséptica,
SONDA NASOGÁSTRICA N9 20, longa,

emb. conforme Portaria do MS.O prazo de
validade mínimo deve ser de 80% da

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

validade total.

transparente, com batoque, atraumática,
218

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N914,

E S T E V IA

laterais, conector universal, compr. mínimo

4.800

M ED SO N D A

0,95

4.560,00

SONDA NASOGÁSTRICA N9 4, curta,

1,75

3.360,00

E S T E V IA

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,
transparente, com batoque, atraumática,

individual, que permita abertura asséptica,
emb. conforme Portaria do MS.

219

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N916,

E S T E V IA

siliconizada, com orifícios laterais, conector
universal, estéril, descartável, em

Unid

480

Unid

480

GOODCOM E

1,44

691,20

embalagem individual, que permita

confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumático,

M ED SO N D A

conforme Portaria do MS.
Unid

de 35 cm, estéril, descartável, embalagem

208

1920

individual, que permita abertura asséptica,

maleável, transparente, atraumático,
siliconizado, com um orifício distai e dois

Unid

universal. Estéril, descartável, embalagem

confeccionada em material atóxico,

207

siliconizada, com orifícios laterais, conector

E S T E V IA

abertura asséptica, conforme Portaria do
Unid

4.800

M ED SO N D A

siliconizado, com um orifício distai e dois

1,15

MS.

5.520,00

laterais, conector universal, compr. mínimo

220

de 35 cm, estéril, descartável, embalagem

SONDA NASOGÁSTRICA N9 4, longa,
confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

E S T E V IA

M EDSO N D A

2,07

993,60

transparente, com batoque, atraumática,

individual, que permita abertura asséptica,

siliconizada, com orifícios laterais, conector

emb. conforme Portaria do MS.

universal, estéril, descartável, em

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N218,

embalagem individual, que permita

E S T E V IA

abertura asséptica, conforme Portaria do

confeccionada em material atóxico,

MS.

maleável, transparente, atraumático,
209

siliconizado, com um orifício distai e dois
laterais, conector universal, compr. mínimo

Unid

3.840

M ED SO N D A

1,22

SONDA NASOGÁSTRICA N9 6, curta,

4.684,80

transparente, com batoque, atraumática,

individual, que permita abertura asséptica,

221

emb. conforme Portaria do MS
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NS20,

E S T E V IA

laterais, conector universal, compr. mínimo

3.840

M ED SO N D A

1,13

2.400

M ED SO N D A

0,67

2,30

2.208,00

E S T E V IA

siliconizada, com orifícios laterais, conector
universal, estéril, descartável, em

Unid

480

M ED SO N D A

1,34

643,20

abertura asséptica,conforme Portaria do
MS.

maleável, transparente, atraumático,
Unid

6.240

M ED SO N D A

0,71

SONDA NASOGÁSTRICA N9 8, longa,

4.430,40

E S T E V IA

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

cm, estéril, descartável, embalagem

transparente, com batoque, atraumática,

individual, que permita abertura asséptica,

224

emb. conforme Portaria do MS.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N28,

siliconizada, com orifícios laterais, conector
universal. Estéril, descartável, em

Unid

480

M ED SO N D A

2,30

1.104,00

embalagem individual, que permita

E S T E V IA

abertura asséptica,conforme Portaria do

confeccionada em material atóxico,

MS.

maleável, transparente, atraumático,
Unid

7.200

M ED SO N D A

0,74

SONDA URETRAL DE FOLLEY N9 10, duas

5.328,00

de 35 cm, estéril, descartável, embalagem
emb. conforme Portaria do MS.

anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios
laterais largos, arredondados e lisos, válvula

Unid

2.400

E S T E V IA

M ED SO N D A

3.384,00

E S T E V IA

vias com balão, siliconizada, de form ato
225

individual, que permita abertura asséptica,

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível.

M ED SO N D A

embalagem individual, que permita

E S T E V IA

confeccionada em material atóxico,

SONDA NASOGÁSTRICA N2 12, longa,

960

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

223

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N26,

214

Unid

transparente, com batoque, atraumática,

individual, que permita abertura asséptica,

laterais, conector universal, compr. mínimo

universal, estéril, descartável, em

SONDA NASOGÁSTRICA N9 8, curta,

1.608,00

emb. conforme Portaria do MS.

213

siliconizada, com orifícios laterais, conector

MS.
Unid

cm, estéril, descartável, embalagem

siliconizado, com um orifício distai e dois

E S T E V IA

abertura asséptica, conforme Portaria do

maleável, transparente, atraumático,

conector universal, compr. mínimo de 35

624,00

embalagem individual, que permita

E S T E V IA

confeccionada em material atóxico,

siliconizado, com um orifício central,

1,30

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

222

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N24,

212

M ED SO N D A

transparente, com batoque, atraumática,

emb. conforme Portaria do MS.

conector universal, compr. mínimo de 35

480

SONDA NASOGÁSTRICA N9 6, longa,

4.339,20

individual, que permita abertura asséptica,

siliconizado, com um orifício central,

Unid

MS.
Unid

de 35 cm, estéril, descartável, embalagem

211

universal. Estéril, descartável, em
abertura asséptica,conforme Portaria do

maleável, transparente, atraumático,
210

siliconizada, com orifícios laterais, conector
embalagem individual, que permita

confeccionada em material atóxico,
siliconizado, com um orifício distai e dois

E S T E V IA

confeccionada em polivinil, atóxico, flexível,

de 35 cm, estéril, descartável, embalagem

de borracha de fácil manipulação e perfeita
vedação, funil de drenagem adaptável as

Unid

480

S O L ID O R

3,74

1.795,20

Sexta-feira
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conexões padronizadas, emb. interna
da sonda e a capacidade do balão (mínimo

SONDA URETRAL N9 4, em PVC atóxico,

de 5 ml) deverão estar estampados em local

maleável, transparente, atraumático,

visível e permanente. Estéril, em
233

MS.
SONDA URETRAL DE FOLLEY N9 12, duas

mediano e mínimo de dois bilaterais,
conector universal com tampa fixa, comp.

Unid

480

M ED SO N D A

0,72

345,60

mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em

E S T E V IA

embalagem individual conforme Portaria do

vias com balão, siliconizada, de form ato

MS.

anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios

SONDA URETRAL N9 6, em PVC atóxico,

laterais largos, arredondados e lisos, válvula

maleável, transparente, atraumático,

de borracha de fácil manipulação e perfeita

siliconizada com um orifício distai um

conexões padronizadas, emb. interna

E S T E V IA

siliconizada com um orifício distai um

embalagem individual conforme Portaria do

vedação, funil de drenagem adaptável as

BOLETIM nº 6723

80% da validade total.

picotada nas duas extremidades. 0 número

226
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Unid

480

S O L ID O R

4,09

1.963,20

234

mediano e mínimo de dois bilaterais,
conector universal com tampa fixa, comp.

picotada nas duas extremidades. O número

mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em

da sonda e a capacidade do balão (mínimo

embalagem individual conforme Portaria do

de 5 ml) deverão estar estampados em local

E S T E V IA

Unid

480

M ED SO N D A

0,83

398,40

MS.

visível e permanente. Estéril, em

SONDA URETRAL N9 8, em PVC atóxico,

embalagem individual conforme Portaria do

E S T E V IA

maleável, transparente, atraumático,

MS.

siliconizada com um orifício distai um

SONDA URETRAL DE FOLLEY N9 14, duas

E S T E V IA

235

vias com balão, siliconizada, de form ato

mediano e mínimo de dois bilaterais,
conector universal com tampa fixa, comp.

anatômico, com antiincrustante, ponta

mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em

proximal arredondada, com dois orifícios

embalagem individual conforme Portaria do

laterais largos, arredondados e lisos, válvula

Unid

1.920

M ED SO N D A

0,83

1.593,60

MS

de borracha de fácil manipulação e perfeita
227

vedação, funil de drenagem adaptável as
conexões padronizadas, emb. interna

Unid

480

W E LL LEA D

3,62

SONDA URETRAL N910, em PVC atóxico,

1.737,60

da sonda e a capacidade do balão (mínimo

236

de 5 ml) deverão estar estampados em local

mediano e mínimo de dois bilaterais,
conector universal com tampa fixa, comp.

visível e permanente. Estéril, em

mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em

embalagem individual conforme Portaria do

embalagem individual conforme Portaria do

SONDA URETRAL DE FOLLEY N9 16, duas

maleável, transparente, atraumático,

anatômico, com antiincrustante, ponta

siliconizada com um orifício distai um

proximal arredondada, com dois orifícios
de borracha de fácil manipulação e perfeita

2.400

SONDA URETRAL N912, em PVC atóxico,

E S T E V IA

vias com balão, siliconizada, de form ato

laterais largos, arredondados e lisos, válvula

Unid

M ED SO N D A

0,77

1.848,00

MS.

MS.

228

E S T E V IA

maleável, transparente, atraumático,
siliconizada com um orifício distai um

picotada nas duas extremidades. 0 número

237
Unid

480

W E L L LE A D

4,19

2.011,20

mediano e mínimo de dois bilaterais,
conector universal com tampa fixa, comp.

E S T E V IA

Unid

7.200

Unid

2.400

M ED SO N D A

0,85

6.120,00

mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em
embalagem individual conforme Portaria do

vedação, funil de drenagem adaptável as

MS.

conexões padronizadas, emb. interna
picotada nas duas extremidades. 0 número
da sonda e a capacidade do balão (mínimo

238

de 5 ml) deverão estar estampados em local

SONDA URETRAL N914, em PVC atóxico,
maleável, transparente, atraumático.

E S T E V IA

M ED SO N D A

0,79

1.896,00

siliconizada com um orifício distai um

visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual conforme Portaria do

mediano e mínimo de dois bilaterais,

MS.

conector universal com tampa fixa, comp.
mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em

SONDA URETRAL DE FOLLEY N9 18, duas

E S T E V IA

embalagem individual conforme Portaria do

vias com balão, siliconizada, de form ato

MS.

anatômico, com antiincrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios

SONDA URETRAL N®20, em PVC atóxico,

laterais largos, arredondados e lisos, válvula

maleável, transparente, atraumático,
siliconizada com um orifício distai um

de borracha de fácil manipulação e perfeita
229

vedação, funil de drenagem adaptável as
conexões padronizadas, emb. interna

Unid

480

S O L ID O R

3,74

1.795,20

239

conector universal com tampa fixa, comp.
mín. de 60 cm. Estéril, descartável, em

da sonda e a capacidade do balão (mínimo

embalagem individual conforme Portaria do

E S T E V IA

240

VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS
TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM

anatômico, com antiincrustante, ponta

C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES,

proximal arredondada, com dois orifícios

CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS

E S T E V IA

Unid

2.400

Unid

1.920

S O L ID O R

3,75

7.200,00

Unid

2.400

TIRAS REATIVAS PARA AFERIÇÃO DE
246

S O L ID O R

GLICOSE NO SANGUE, PARA MONITORAR

3,78

9.072,00

da sonda e a capacidade do balão (mínimo

TUBO EM LATEX n®.204, em borracha

de 5 ml) deverão estar estampados em local

247

visível e permanente. Estéril, em

natural lubrificado enrolado por metro em
carretei plástico - rolo com 15m comp.

embalagem individual conforme Portaria do
MS.

TUBO EM LÁTEX, n®.200, em borracha

SONDA URETRAL DE FOLLEY N98, duas vias

E S T E V IA
ACCU M ED

DIGITAL COM LEITURA PARA NEONATAL

picotada nas duas extremidades. 0 número

248

E S T E V IA

natural lubrificado enrolado por metro em
carretei plástico - rolo com 15m comp.

com balão, siliconizada, de formato
anatômico, com antiincrustante, ponta

TUBO ENDOTRAQUEAL 2,0 M M , EM PVC

proximal arredondada, com dois orifícios

ATÓXICO, SEM BALONETE, SILICONIZADO,

laterais largos, arredondados e lisos, válvula

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

de borracha de fácil manipulação e perfeita

METR
0

METR
0

1,55

3.720,00

E S T E V IA

960

D ESCARPACK

89,10

85.536,00

E S T E V IA

480

G O IA S LA TE

19,58

9.398,40

E S T E V IA

EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE
Unid

480

S O L ID O R

3,57

AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

1.713,60
249

UNIVERSAL DE 15 M M , ESCALA NUMERADA

picotada nas duas extremidades. 0 número

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

da sonda e a capacidade do balão (mínimo

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

de 5 ml) deverão estar estampados em local

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

visível e permanente. Estéril, em

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

embalagem individual conforme Portaria do

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

MS.O prazo de validade mínimo deve ser de

835,20

NA VA

laterais largos, arredondados e lisos, válvula
de borracha de fácil manipulação e perfeita

conexões padronizadas, emb. interna

0,87

LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED.,

SONDA URETRAL DE FOLLEY N9 20, duas
vias com balão, siliconizada, de form ato

vedação, funil de drenagem adaptável as

M ED SO N D A

2 UN, C/BALÃO DE 5 A 15ML, SUPERFÍCIE

MS.

conexões padronizadas, emb. interna

960

SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, N® 22,

embalagem individual conforme Portaria do

vedação, funil de drenagem adaptável as

Unid

MS.

de 5 ml) deverão estar estampados em local

232

mediano e mínimo de dois bilaterais,

picotada nas duas extremidades. 0 número

visível e permanente. Estéril, em

230

E S T E V IA

Unid

960

CO M PER

3,11

2.985,60
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TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 M M , EM PVC

E S T E V IA

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

ATÓXICO, SEM BALONETE, SILICONIZADO,
RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

250

TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 M M , EM PVC
ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO
VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A

UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA

Unid

960

CO M PER

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

3,15

3.024,00

BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA
ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

257

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA
EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

960

GOODCOM E

5,43

5.212,80

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL
DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR
UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA

Unid

960

CO M PER

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

5,29

5.078,40

TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 M M , EM PVC

E S T E V IA

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 M M , EM PVC

258

E S T E V IA

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO

ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO

Unid

ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

960

CO M PER

6,71

6.441,60

UNIVERSAL DE 15 M M , ESCALA NUMERADA

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA
Unid

ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

480

CO M PER

5,96

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

2.860,80

UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA

TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 M M , EM PVC

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

E S T E V IA

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 M M , EM PVC

259

E S T E V IA

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO

ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

Unid

960

Unid

960

GOODCOM E

4,46

4.281,60

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA
ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,

ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO
UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A
253

Unid

ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR
VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

E S T E V IA

ATÓXICO, SEM BALONETE, SILICONIZADO,

252

ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO
UNIVERSAL DE 15M M , ESCALA NUMERADA

TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 M M , EM PVC

251

E S T E V IA

EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE
AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

Unid

480

GOODCOM E

RADIOPACO, TERMOLABIL,

5,05

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

2.424,00

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA,

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO, COM
CONECTOR UNIVERSAL DE 15M M , ESCALA

260

NUMERADA VISÍVEL EM CM, COM PONTA

TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 M M , EM PVC

E S T E V IA

4.492,80

CO M PER

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO

4,68

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A
BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA
ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,
RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,

NEGRA OU ANEL MARCADOR, COM
ORIFÍCIO LATERAL DE

mur p h y .

ESTÉRIL

ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO

e

ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL

UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA

COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 M M , EM PVC

E S T E V IA

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA

EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,
Umidificadores para OXIGÊNIO - frasco

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,
254

ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

Unid

480

GOODCOM E

11,37

263

UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA

E S T E V IA

plástico de 250ml com níveis de Máximo e

5.457,60

mínimo, conexão de entrada de oxigênio

Unid

com rosca metal padrão 9 /1 6 X 18fios.

VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU

Adapta-se a qualquer válvula reguladora de

ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL

cilindro ou fluxometro de rede canalizada.

480

O X IG E L

DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

Valor Total

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA
EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 M M , EM PVC

E S T E V IA

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO
D u q u e d e C a x ia s , 10 d e ju lh o d e 2 0 1 9 .

VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A
BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA
ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,
RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,
255

ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR

Unid

480

GOODCOM E

5,63

2.702,40

UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA
VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL
DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA
EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 M M , EM PVC

E S T E V IA

ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO
VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A
BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA
ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA,
256

RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE,
ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO
ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR
UNIVERSAL DE 1 5M M , ESCALA NUMERADA
VISÍVEL EM CM, COM PONTA NEGRA OU
ANEL MARCADOR, COM ORIFÍCIO LATERAL
DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA

14,24

Unid

480

GOODCOM E

5,80

2.784,00

6.835,20

R$6.158.623,78
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BOLETIM nº 6723

Jardim Primavera
Duque de Caxias RJ.

Duque de Caxias, 22 de Julho de 2019.

PORTARIA N.°

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

Autorizo a inscrição da Pessoa Jurídica CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS

LTDA, CNPJ N° 01.597.589/0009-77, no CADASTRO DE FORNECEDORES E
PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura, conforme o parecer n° 049/2019

da Comissão Especial.

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo
n.° 000/056.770/2017.

RESOLVE:

HELOÍSA H ELE nV' NÓBREGA DE O. NEVES
Presidente da Comissão Especial de Cadastro

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
CA R M E M L U C IA LE1BÃO TORRES

Ciente / Autorizo:

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

10528-8

PROFESSOR 1

G

09

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

JOAO CARLO S
Secretário Muni

USA BRECHA
Governo

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

ãi

de

JuLfto

de 2019.

Ao Boletim Oficial

f

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

Após a Comissão de Cadastro para providências

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIAS

PORTARIA N.°

/SMA/2019

/SMA/2019

PORTARIA N.°

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA
DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

RESOLVE:

RESOLVE:

fevereiro de 2000,

EXCLUIR, dos termos da Portaria n.° 786/SMA/2018, referente à Promoção por Tempo de

Serviço, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a):

n.° 000/056.888/2017.

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
A N G E L A M A R IA D A S IL V A

NOME
HELEN1RA T E IX E IR A
DE O L IV E IR A

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

09394-2

PROFESSOR 11

G

10

SANTANA

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

01195-6

PROFESSOR II

F

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

conforme Memorando n.° 000469/SMA-CPA/2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

JU .

de

de 2019.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em <^c2 de

C-i

FRANCISCO COSTA KLA
Secretário

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

lM

(J

de 2019.
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/SMA/2019

PORTARIA N.°

PORTARIA N.°

**7 ;

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/057.023/2017.

n.° 000/056.982/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
JUDITH DE L IM A CORTEZ

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

11178-2

PROFESSOR II

G

09

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME

MATRÍCULA

FUNÇÃO
PROFESSOR

19688-5

T A M A R A ALVES C Â M A R A

II

CLASSE

NÍVEL

G

07

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

À i Lh fO

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

.. ..
/- FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

J < / Lk4Ô

de 2019.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

/SMA/2019

PORTARIA N.°

de

PORTARIA N.°

425°

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso- IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/056.952/2017.

n.° 000/056.803/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
R O BER TA DE A L M E ID A R1GUETE

MATRÍCULA
25242-1

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

PROFESSOR 11

G

06

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
DEBH O RA E L IS A M A R G O N Ç A LV E S
DOS SANTO S D A S IL V A

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

de t M n o

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

25011-2

PROFESSOR II

G

06

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em &

MATRÍCULA

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.

Sexta-feira
26 de Julho de 2019
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do Município

BOLETIM nº 6723

/SMA/2019

PORTARIA N.°

PORTARIA N.° ^ 5 3

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/052.854/2017.

n.° 000/052.874/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
LU C 1A N A SOARES M A R Ç A L

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

09431-2

PROFESSOR 11

F

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação’', o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
V AN E S S A G U IM A R Ã E S DOS SANTOS

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

25160-9

PROFESSOR 11

G

06

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

JuLfr 0

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

••->

__

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

de _

jÚ I H O

de 2019.

jt

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

PORTARIA N.°

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

/SMA/2019

PORTARIA N.°

7

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/056.860/2017.

n.° 000/056.886/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
T A T IA N A M A R IA FERREIRA D A S ILV A

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

25305-9

PROFESSOR II

G

06

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
ZENEDDY FE LIC IA N O

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

14788-4

PROFESSOR 11

G

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em _ 2 2 de

-T

RESOLVE:

/

FRANCISCO COSTA KLÁYN
Secretário

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

■ A - Á r — ..J >
FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.
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PORTARIA N.°

PORTARIA N.°

/SMA/2019

125*

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/056.702/2017.

n.° 000/056.890/2017.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor/a)
abaixo relacionado(a):
NOME

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):

M A R II.E N E REGIS EM E RE NCIANO

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

NOME

M A T R ÍC U L A

FUNÇÃO

C LA S S E

N ÍV E L

16762-6

PROFESSOR 11

G

07

LUCLANA B A R B O S A FERNANDES

13118-4

PROFESSOR II

G

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em cJ-2 de

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 2 2

v_

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

PORTARIA N.°

<-■ __

de

de 2019.

I — _

'- j

FRANCISCO COSTA KI.ÁYN
Secretário

PORTARIA N.°

/SMA/2019

1252

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/056.889/2017.

n.° 000/057.057/2017.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
L U C IA N A B A R B O S A FERNANDES

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

14794-9

PROFESSOR 11

G

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os

COSTA KLAYN
Secretário

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

16681-6

PROFESSOR 11

G

07

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

f ÍUNC ISC Õ

L U C IA N A M A R T IN S C U B IÇ A

efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 2 j de

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME

J a L ffò

de 2019.

LHO

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

-V

--7 :

-

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.

Sexta-feira
26 de Julho de 2019
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PORTARIA N.°

BOLETIM nº 6723
PORTARIA N.°

/SMA/2019

*>l

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/057.013/2017.

n.° 000/052.878/2017.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
C L A U D IA LOPES P R O T A Z IO

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

10534-3

PROFESSOR I

G

09

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
G E O AITE DOS SAN TO S L IM A

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

17966-7

PROFESSOR I

H

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2018.

efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

J ulho

de 2019.

1XCo

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

__ ^ ___^

FRANCISCO COSTA KLÂYN
Secretário

PORTARIA N.°

MATRÍCULA

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

/SMA/2019

PORTARIA N.°

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/056.356/2017.

n.° 000/052.173/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
C A M IL E A M É L IA M O R E IR A

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

23077-2

PROFESSOR II

G

06

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
GERU SA F A R IA RODRIGUES

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

13231-0

PROFESSOR 11

H

09

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

RESOLVE:

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em J?.2. de

\

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.
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PORTARIA N.°

PORTARIA N.°

/SMA/2019

I+-V?

1265

/SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/056.954/2017.

n.° 000/056.985/2017.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
CRIST1ANE DO M ING UES D A S IL V A

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

08492-7

PROFESSOR 11

H

11

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
LE A N D R O BORGES S A L G A D O TEDÍEIRA

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

20934-5

PROFESSOR I

H

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

de

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 2 a

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

\J Í

l

de 2019.

HC

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

FRANCISCO COSTA KLÀYN
Secretário

PORTARIA N.°

2 2 de

J

ü l HC

de 2019.

FRANCISCO COS I A fíl.AYN
Secretário

/SMA/2019

/SMA/2019

PORTARIA N.°

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/052.872/2017.

n.° 000/056.955/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
A D R IA N A S IL V A C A STR O

MATRÍCULA
14886-4

FUNÇÃO
PROFESSOR II

CLASSE

NÍVEL

H

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

14138-5

PROFESSOR II

I

10

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

i t
FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
A N A P A U L A PIRES DE O L IV E IR A

efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2017.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 4 4 de

RESOLVE:

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

JuLH O

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

22 de T<j í HO

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.

Sexta-feira
26 de Julho de 2019
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PORTARIA N.°

BOLETIM nº 6723

/SMA/2019

1^-0 7

PORTARIA N.°

fU V7

/SMA/20I9

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/052.887/2017.

n.° 000/056.282/2017.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
D É BO RA P IN TO IN Á C IO

MATRÍCULA

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

04201-0

PROFESSOR II

I

11

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):
NOME
C A R O LIN E D E LFIN O DOS SANTOS

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os

FUNÇÃO

CLASSE

NÍVEL

16651-7

PROFESSOR II

H

08

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2017.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

J v LH&

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

de 2019.

de 2019.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

/SMA/2019

1Z í$

JkíS f-0

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

PORTARIA N.°

MATRÍCULA

PORTARIA N.°

K T W /SMA/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Processo

n.° 000/051.649/2017.

n.° 000/056.495/2017.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Formação”, o(a) servidor(a)
abaixo relacionado(a):

abaixo relacionado(a):
NOME

M A T R ÍC U L A

FUNÇÃO

CLASSE

N ÍV E L

NOME

M A T R ÍC U L A

FUNÇÃO

CLASSE

N ÍV E L

JULIO C E SAR AR AÚ JO DOS SANTOS

12183-0

PROFESSOR I

H

09

C A R L A C R IS T IN A S IL V E IR A DE SO UZA

16908-8

PROFESSOR 11

I

09

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de abril de 2017.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 2 4

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2017.

de

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

J

ulho

de 2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.
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PORTARIA N.º 1271/SMA/2019
Averbando, a contar de 04 de outubro de 2018, com base no inciso
I do artigo 84 da Lei n.º 1.506/2000, para fins de aposentadoria,
1.306 (mil, trezentos e seis) dias de serviços prestados à Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, pelo(a) servidor(a) MARIA
DA GLÓRIA PINHEIRO REZENDE, matrícula n.º 10729-8,
lotado(a) na SME, em função inerente a de Magistério – Professor,
no(s) período(s) de 05 de julho de 1991 a 31 de janeiro de 1995,
conforme Processo n.º 008/001693/2018, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1272/SMA/2019
Averbando, com base no inciso I do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 6.013 (seis mil e treze)
dias de serviços prestados ao Ministério da Defesa – Comando
da Aeronáutica, pelo(a) servidor(a) DANIEL DE ALMEIDA
FERNANDES, matrícula n.º 21719-6, lotado(a) na SMSDC,
no(s) período(s) de 26 de julho de 1982 a 14 de janeiro de 1999,
conforme Processo n.º 008/001769/2019, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1273/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 173 (cento e setenta e três)
dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência
Social, pelo(a) servidor(a) HANNI KRAUSE DE ALMEIDA,
matrícula n.º 20098-5, lotado(a) na SME, no(s) período(s) de 09
de julho de 1977 a 30 de dezembro de 1977, conforme Processo n.º
14.564/2017, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1274/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 2.067 (dois mil e sessenta
e sete) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculadas à
Previdência Social, pelo(a) servidor(a) HANNI KRAUSE DE
ALMEIDA, matrícula n.º 20098-5, lotado(a) na SME, em função
inerente a de Magistério – Professor, no(s) período(s) de 01 de
agosto de 1973 a 08 de julho de 1977 e 11 de abril de 2003 a 31
de dezembro de 2004, conforme Processo n.º 14.564/2017, nos
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
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PORTARIA N.°

I SMA/2019

O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DUQUE DE
CAXIAS, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000,
RESO LVE:
A V E R B A R , c o m b a s e n o in c is o I d o a rtig o 8 4 d a Lei n°. 1 .5 0 6 /2 0 0 0 , p a ra fin s d e
a p o s e n ta d o ria ,

3 .3 5 1

(trê s

m il, tre z e n to s

e c in q u e n ta

e

u m ) d ia s

de

s e rv iç o s

p re s ta d o s à P re fe itu ra d a C id a d e d o R io d e J a n e iro , p e lo (a ) s e rv id o r(a ) H A N N I
K R A U S E D E A L M E ID A , m a tríc u la n° 2 0 0 9 8 -5 , lo ta d o (a ) na S M E , n o (s ) p e río d o (s ) d e
01

de

s e te m b ro

de

1986

a

23

de

d e z e m b ro

de

1 9 94 ,

a c re s c id o s

de

487

(q u a tro c e n to s e o ite n ta e s e te ) d ia s d e te m p o d e s e rv iç o a n te rio rm e n te a v e rb a d o s
n a q u e le

M u n ic íp io

c o n c e rn e n te s

ao

la p s o

te m p o ra l

de

02

de

m a io

de

1 9 85

a 31 d e a g o s to d e 1986, to ta liz a n d o 3 .8 3 8 (trê s m il, o ito c e n to s e trin ta e o ito ) d ia s
em

fu n ç ã o

in e re n te

a

de

M a g is té rio

-

Professor, c o n fo rm e

P ro c e s s o

n.°

1 4 .5 6 4 /2 0 1 7 .

de 2019.

P re fe itu ra M u n ic ip a l d e D u q u e d e C a x ia s , e m

f-

F R A N C S C O C O S T A K L A Y N]f —
r ppmi
PROTOCOLO DE or
RbCEUiWií

Secretario

I Recebido por: __________------'1

PORTARIA N.e

/S M A /2 01 9

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, n o s t e r m o s d o D e c r e í j h . ê 3 5 6 2 d e 23
d e f e v e r e ir o d e 2 0 0 0 ,

RESOLVE:

AVERBAR, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n°. 1.506/2000, para fins de
aposentadoria, 3.105 (três mil, cento e cinco) dias de serviços prestados a entidade(s)
vinculada(s) à Previdência Social, pelo(a) servidor(a) VERA LUCIA MACEDO RAMOS, matrícula
n^ 10938-7,

lotado(a)

na SMSDC,

a 02 de maio de 1985, 30 de
01

de fevereiro

de

1991

de 01 de maio

de 1983

julho de 1985 a 21 de setembro

no(s)

de 1987,

a 30

de

período(s)
abril

de

1992, 12 de

maio

de 1992

a 30 de setembro de 1994 e 17 de fevereiro de 1995 a 08 de novembro de 1995,
conforme Processo n.° 008/000411/2019.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

de 2019.

Sexta-feira
26 de Julho de 2019

Boletim Oficial
do Município

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, n o s t e r m o s d o D e c r e to n . g 3 5 6 2 d e 23
d e f e v e r e ir o d e 2 0 0 0 ,

RESOLVE:

AVERBAR, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n9. 1.506/2000, para fins de
aposentadoria, 3.207 (três mil, duzentos e sete) dias de serviços prestados a entidade(s)
vinculada(s) à Previdência Social, pelo(a) servidor(a) FERNANDO LEITE PEREIRA, matrícula n9
07039-2,
a 27 de
25
a
21

lotado(a)
maio

de

na

1976,

de julho de 1978 a
14 de

abril

de

SMO, no(s)

período(s)

23 de junho

de

29 de dezembro de

1980,

22 de

maio

de

de 02
1976

de

outubro de

de julho de 1980 a 30 de agosto de 1980,

1975

a 21 de junho de 1978,

1978, 02 de janeiro de
1980

a

05

1979

de julho de

1980,

11 de novembro de

1980

a 16 de junho de 1982, 16 de setembro de 1982 a 23 de novembro de 1982
e 05 de fevereiro de 1983 a 30 de junho de 1985, conforme Processo n.9 008/000289/2018.

n j

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em ^

de 2019.

de

{

FRANCISCO COSTA KLAYN
AY
S e c r e tá r io

BOLETIM nº 6723

Em 22/07/2019.
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PORTARIA N.3
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Recebido por:

PORTARIA N.º 1278/SMA/2019
Averbando, em dobro, com base no artigo 177 da Lei n.º 1.018/90
e artigo 241 da Lei n.º 1.506/2000, para fins de aposentadoria,
02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de Licença Especial não
gozada pelo(a) servidor(a) DIMAS FERREIRA DE MELLO
FILHO, matrícula n.º 03682-7, lotado(a) na SMF (DISP), no
período supracitado remanescente da Licença de 06 (seis) meses
concedida através da Portaria n.º 2.952/SMA/2008 e posteriormente
suspensa pela de n.º 4100/SMA/2009, concernente ao decênio de
24 de junho de 1986 a 23 de junho de 1996, conforme Processo
n.º 008/002602/2019, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de
fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1279/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 699 (seiscentos e noventa
e nove) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculadas à
Previdência Social, pelo(a) servidor(a) WILLIAM ALIPIO
SILVA, matrícula n.º 09422-1, lotado(a) na SMA, no(s) período(s)
de 01 de junho de 1983 a 31 de outubro de 1984, 08 de abril de
1985 a 31 de julho de 1985, 20 de março de 1986 a 09 de maio
de 1986 e 14 de março de 1988 a 04 de abril de 1988, conforme
Processo n.º 008/000087/2019, nos termos do Decreto n.º 3.562
de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1280/SMA/2019
Averbando, com base no inciso I do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 679 (seiscentos e setenta
e nove) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculadas à
Previdência Social, pelo(a) servidor(a) CINTIA DA COSTA,
matrícula n.º 25289-7, lotado(a) na SME, em função inerente a de
Magistério – Professor, no(s) período(s) de 17 de março de 2008
a 24 de janeiro de 2010, conforme Processo n.º 59.911/2017, nos
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.

PORTARIA N.º 1281/SMA/2019
Concedendo, a contar de 02 de janeiro de 2019, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) JURANDIR DE
SOUZA SANTOS, matrícula n.º 07253-4, lotado(a) na SMO, a
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 28 de junho de 2013 a 08 de julho de 2018,
conforme Processo n.º 347/2018, nos termos do Decreto n.º 3.562
de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1282/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2019, com base no artigo
111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) WAGNER BARBOSA
DE SOUZA, matrícula n.º 12512-3, lotado(a) na SMPS, a Licença
Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) anos
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s)
período(s) de 17/03/2003 a 25/03/2008, conforme Processo n.º
65.122/2013, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1283/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2019, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) CARLOS
ALBERTO DE SOUZA TORRES, matrícula n.º 12554-9,
lotado(a) na SMPSINUGET, a Licença Especial de 03 (três) meses
por ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 24 de abril de
2013 a 23 de abril de 2018, conforme Processo n.º 53.051/2018,
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/07/2019.
PORTARIA N.º 1284/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de março de 2019, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) JOSE CARLOS
DO ESPÍRITO SANTO, matrícula n.º 17098-4, lotado(a) na
SMPSINUGET, a Licença Especial de 03 (três) meses por
ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 19 de março de
2004 a18 de março de 2009, conforme Processo n.º 53.252/2009,
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.
PORTARIA N.º 1285/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de março de 2019, com base no artigo
111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) MARIA DO CARMO
AMARAL SILVA, matrícula n.º 17293-2, lotado(a) na SMSDC, a
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 10 de maio de 2004 a 09 de maio de 2009,
conforme Processo n.º 21.237/2009, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.
PORTARIA N.º 1286/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de outubro de 2018, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) MARCIO
PERIM MARIZ, matrícula n.º 20107-0, lotado(a) na SMSDC, a
Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10 (dez)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 19 de maio de 2006 a 02 de junho de 2016,
conforme Processo n.º 54.041/2018, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.
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PORTARIA N.º 1287/SMA/2019
Concedendo, a contar de 21 de agosto de 2018, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) VILMEA DE
LEO LEAL QUEIROZ, matrícula n.º 06081-6, lotado(a) na SME,
a Licença Especial de 15 (quinze) meses por ter completado 25
(vinte e cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 10 de abril de 1993 a 09 de abril de
2018, conforme Processo n.º 24.209/2017, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.

PORTARIA N.º 1293/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de dezembro de 2018, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) VERA LUCIA
PIFANO DA CRUZ, matrícula n.º 05630-8, lotado(a) na SME, a
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 22 de agosto de 2012 a 24 de agosto de 2017,
conforme Processo n.º 18.244/2017, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.

PORTARIA N.º 1288/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de março de 2019, com base no
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) ROBERTA
GUIMARÃES OLIVEIRA CARVALHO, matrícula n.º 140422, lotado(a) na SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses
por ter completado 10 (dez) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 30/01/2001 a
04/02/2011, conforme Processo n.º 1.132/2015, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.

ORDEM DE SERVIÇO

PORTARIA N.º 1289/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de novembro de 2016, com base
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA, matrícula n.º 06296-7, lotado(a) na
SMO, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 27/12/2008 a 26/12/2013,
conforme Processo n.º 22.665/2015, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.
PORTARIA N.º 1290/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de novembro de 2018, com base
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) WANDA
RAMOS BITTENCOURT DA SILVA, matrícula n.º 01077-0,
lotado(a) na SMSDC, a Licença Especial de 12 (doze) meses
por ter completado 20 (vinte) anos de serviços prestados a esta
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 30/11/1997 a
31/12/2017, conforme Processo n.º 67.636/2015, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.
PORTARIA N.º 1291/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de agosto de 2017, com base no artigo
111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) PAULO DE JESUS
FRANCOSO, matrícula n.º 03634-6, lotado(a) na SMSDC, a
Licença Especial de 12 (doze) meses por ter completado 20 (vinte)
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s)
ao(s) período(s) de 03/10/1994 a 02/10/2014, conforme Processo
n.º 9.718/2015, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 23/07/2019.
PORTARIA N.º 1292/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de dezembro de 2018, com base
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) NILSON
OLIVEIRA, matrícula n.º 06423-8, lotado(a) na SMO, a Licença
Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) anos
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s)
período(s) de 25 de julho de 2013 a 24 de julho de 2018, conforme
Processo n.º 008/000920/2018, nos termos do Decreto n.º 3.562
de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/07/2019.

ORDEM DE SERVIÇO N.º 16/SMA/2019
Lotando o(a) servidor(a) EDUARDO AUGUSTO COSTA
BARROS, matrícula n.º 14839-5, na Secretaria Municipal
de Fazenda e Planejamento, a contar de 01 de julho de 2019,
conforme o contido no Ofício n.º 1573/2019/GS/SME, nos termos
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/07/2019.
FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N° 007/2019/SMTSP.
EMENTA:

Designar o Subsecretário Municipal
de Transportes e Vias Públicas
para responder pela pasta de
Secretário
Municipal
de
Transportes e Serviços Públicos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, conforme o art. 9o do Decreto

Municipal n° 5.624, de 19 de junho de 2009.

Em face do período de férias do Secretário Municipal de
Transportes e Serviços Públicos, EDUARDO MACEDO FEITAL, dividido em
2(dois) períodos, o primeiro período a partir de 22/07/2019 a 05/08/2019, e o
segundo período a partir de 10/10/2019 a 25/10/2019
RESOLVE

Art. 1o - Designar o Subsecretário Municipal de Transportes e
Serviços Públicos MAURÍCIO EUGÊNIO FIGUEIREDO, matrícula n° 35.2497, para responder pela pasta nos períodos de 22/07/2019 a 05/08/2019 e de
10/10/2019 a 25/10/2019.

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Secretário Municipal de Transportes e Serviços
Públicos, em 18 de julho de 2019.
i/L , n

d

EDU| lRDO MACEDO FEITAL

Secretário Municri >al de Transportes e Serviços Públicos
Eduardo Macedo íeita.

tàrelanotapa)deíransportesemPiblio.
Matricula: 352gax—
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
PORTARIA N° 008/2019/SMTSP
PORTARIA

EMENTA:
Constituir
Comissão
Especial para conclusão da Tomada de Contas Especial determinada
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos autos do
processo administrativo n°. TCE-RJ 215.993-3/13.
O Subsecretário de Transportes e Vias Públicas
do Município de Duque de Caxias, diante das férias do Secretário de

Transportes e Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias.

N.° 085/2019 -SMO

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E :

Designar, como Gerente a Sr. José Roberto de Lima, Gerente de Residência de Obras
2-B,

matrícula:

35.717-0,

como Fiscais o Sr. Valber Rodrigues,

Subsecretário

Operacional, matrícula 35.177-6 e Sr. Marcos Renato Reis, Gerente de Projetos de
Engenharia, matrícula 35.654-9, como Suplentes o Sr. Daniel Moraes Albuquerque,
Gerente de Obras Contratadas,

RESOLVE

matrícula 37.696-5 e Sr. Reginaldo Alves de

Serqueira, Analista de Obras Públicas, matrícula: 34.952-6, para sem prejuízo de suas

Art. 1o - Nomear o servidor JORGE MARTINS DE SOUZA,
matrícula n° 35.874-6, Designar os seguintes servidores para compor a
Comissão Especial para conclusão da Tomada de Contas Especial:

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Pavimentação e Drenagem
Retiro - 2 °

Bairro Bom
Concorrência

Pública

nas Ruas 104, Nova Iorque, Maturim e Sem Nome no
Distrito do Município de Duque de Caxias, conforme

n°

006/2016,

oriundo

do

Processo

Administrativo

000/012045/2016 a cargo da empresa ÔMEGA CONSTRUÇÕES

n.°

E SERVIÇOS

LTDA.
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de
Caxias, 21 de junho de 2019.
t

Gabinete do Secretario Municipal de Transportes e Serviços
Públicos em 23 de Julho de 2019.

funções, a contar de 21 de junho do ano em curso, fiscalizarem execução de Obras de

/
/

X/C/

Maurício Eugênio Figueiredo

"

-

H Ú i / l
iW H f;

Subsecretário Municipal de
transportes e Vias Pública?

Matrícufò- 35249-7

MAURÍCIO EUGÊNIO FIGUEIREDO
Subsecretário Municipal de Transportes e Vias Públicas

Secretário Municipal de Obras
Matrícula: 35.145-8

LSA/lsa

PORTARIA N° 009/2019/SMTSP

PORTARIA

r -—
—
| PROTOCOLO DE RECEi
I Kecebirin nnr
r

N.° 090/2019 - SMO

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de

EMENTA:
Constituir
Comissão
Especial para conclusão da Tomada de Contas Especial determinada
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos autos do
processo administrativo n°. TCE-RJ 215.993-3/13.

Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E :

Designar, como Gerente a Sr.a Natália Sasaki, Gerente de Trabalho Técnico Social,

O Subsecretário de Transportes e Vias Públicas
do Município de Duque de Caxias, diante das férias do Secretário de

Transportes e Serviços Públicos do Município de Duque de Caxias.

matrícula: 35.315-9, como Fiscal o Sr. Antônio de Pádua Barros Júnior, Diretor do
Departamento de Construção Civil, matrícula 35.504-6 e os Suplentes Sr. Valdir da
Silva Júnior, Diretor de Manutenção de Praças, Parques e Jardins, matrícula 35.401-5,
e Sr.a Regiane dos Santos Soares, Chefe da Divisão de Arquivos e Dados, matrícula
35.730-8, para sem prejuízo de suas funções, a contar de 08 de julho do ano em

RESOLVE
Art. 1o - Nomear o servidor ANTONIO CÍCERO MESQUITA DA
ROCHA, matrícula n° 35.856-8, Designar os seguintes servidores para

compor a Comissão Especial para conclusão da Tomada de Contas
Especial:

curso, fiscalizarem aquisição simples de artefatos de concreto a serem utilizados em
diversos serviços, oriundo do Processo Administrativo n.° 013/000121/2018 a cargo da
empresas:
AMBIENTAL

RSM

MATERIAIS

SERVIÇOS

EMPREENDIMENTOS

empresa ARTELAGOS ARTEFATOS

LTDA,

E CONSTRUÇÕES
conforme

DE CONCRETO

Pregão

EIRELI

e

n° 016/2019

LTDA, conforme

GEO
e a

Pregão

n° 010/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Secretario Municipal de Transportes e Serviços
Públicos em 23 de Julho de 2019.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de
Caxias, 22 de julho de 2019.

Maurício Eugênio Figueiredi
Subsecretário Municipal de '
ranspories e Vias Pública<

Matricule* 55249.?

MAURÍCIO EUGÊNIO FIGUEIREDO
Subsecretário Municipal de Transportes e Vias Públicas

LSA/lsa

Secretário Municipal de Obras :
™~
Matrícula: 35.145-8
p KQ
jj proto
co lo d e R Í Ü
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Processo n°
:013/000145/2019
Interessado n°
: Ofício n° 480/2019
Modalidade de Licitação: Carta Convite n° 001/2019
Assunto
: Homologação
Objeto de licitação
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Boletim Oficial
Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIMPREFEITURA
nº 6723
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

: Contratação de empresa especializada para construção de duas

rotatórias de acesso.
Carta Convite n° 001/2019
HOMOLOGO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 013/000145/2019 na

modalidade Carta Convite n° 001/2019, desta Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, para que
adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.° 893, oriundo do n.° 001 de 05 de
dezembro de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e ZELMA ALZARETH ALMEIDA.
OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de AGENTE
ADMINISTRATIVO II, junto a Secretaria Municipal de Educação.
DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 22 de julho de 2019.

ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO inscrita no CNPJ n° 39.845.656/0001-40, no valor

de R$ 317.231,20 (Trezentos e dezessete mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos) tudo
conforme Ata de sessão pública da Comissão Permanente de Licitações.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 25 de Julho de 2019.

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
Matrícula n° 36.070-8

SECRET Á RIO MUNICIPAL DE OBRAS
Mat.: 35.145-8

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
DESPACHO

À SMG para publicação, após a SMF para providências na forma do ART. 10 do Decreto
Municipal 6.776/2017

ATOS DA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Recebido por:
D a ta :

J2c- / rtv 7

B O L E T IM :

Duque de Caxias, 15 de julho de 2019.

V ,L£=a.------------/

)CL _

à s ___________

) \--------------

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.° 494 oriundo do n.° 001 de 05 de
dezembro de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

Processo n° 014/000053/2018
Interessado: Ofício n° 785-GS/SMS/2018
Modalidade de Licitação: Dispensa Licitação
Assunto: Ratifico de Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da licitação: Aquisição de Equipamento e material permanente (ITEM 2 e 4 - I (uma)

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e ROSALIA RIBEIRO FERREIRA.
OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporáriona Função de AGENTE DE
APOIO À INCLUSÃO, junto a Secretaria Municipal de Educação.
DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 18 de julho de 2019.

unidade de AMBÚ INFANTIL COM RESERVATÓRIO DE 0 2 e MASCARA FACIAL e I
(uma) unidade de ASPIRADOR ELÉTRICO DE SECREÇÃO TRAQUEAL).

ERRATA
RATIFICO
Ratifico o presente, dispensa de licitação referente ao processo administrativo n"
014/000053/2018. para aquisição de equipamento e material permanente (ITEM 2 e 4 - 1 (uma)
unidade de AMBÚ INFANTIL COM RESERVATÓRIO DE 0 2 e MASCARA FACIAL e 1
(uma) unidade de ASPIRADOR ELÉTRICO DE SECREÇÃO TRAQUEAL), com fulcro no
parecer n° 961/201 8/PGM/ÇTCC, para que a adjudicação nele referida produza seus efeitos
jurídicos em favor de CAMINHAS COMERCIAL LTDA-EPP inscrita no CNPJ n“

32.313.421/0001-69, no valor global de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais), tudo
conforme Ato de Dispensa de Licitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
Matrícula n° 36.070-8

Sexta-feira
26 de Julho de 2019
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EXTRATOS
Número do Processo Administrativo

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

51.047/2017 e 56.041/2017

Modalidade da Licitação

Concorrência n° 004/2017

Tipo de Licitação
ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 74/2019, encartado às fls. 220/222, especificado
no

Livro

n°

001/2019/SMS,

conforme

procedimento

administrativo

n°

014/000983/2019
PARTES:

Espécie do Contrato
Data de assinatura

15/07/2019

Prazo

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e,
PAULO MÁRCIO DE AZEVEDO TRANSPORTES ME.

OBJETO:

Menor valor global
Termo Aditivo de Prestação de Serviços de
Execução de Obras

30 (trinta) dias
R$ 1.916.960,59 (um milhão, novecentos e
dezesseis mil, novecentos e sessenta reais e
cinquenta e nove centavos)
Nota de Empenho n° 466, emitida em
25/06/2019, no valor de R$ 247.366,35.
Primeiro Termo Aditivo de Prestação de Serviços
de Execução de Obras n9 06-006/2019, referente
ao Contrato de Prestação de Serviços de
Execução de Obras n9 05-006/2017, assinado em
20/09/2017, Oriundo da concorrência n°
004/2017, do tipo menor valor global, com base
na Lei n° 8.666/93, conforme constante Processo
Administrativo n9 51.047/2017.

Valor global
Número, data e valor do Empenho

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de
R$197.632,00 (Cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais).
Reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da, Paulo Mareio de Azevedo

Transportes ME referente serviços prestados no mês de Junho/2019, em
conformidades com as especificações constantes no procedimento Administrativo

Dados secundários

014/000983/2019

DATA DE
ASSINATURA:

TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO

Duque de Caxias, 24 de Julho de 2019.

ESPÉCIE
Segundo Termo Aditivo n° 36-A-014/2019, referente ao Credenciamento n9 36-002/2017, assinado
em 01/08/2017, vinculado ao Primeiro Termo Aditivo n9 36-A-007/2018, oriundo do Chamamento
Público 001/2017, conforme Processo Administrativo n9 55.644/2017.
PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL e,

;OTOCOLO DE Rí

do outro lado, MICRO LÂMINA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob
o n9 01.650.296/0001-59, neste ato representado pela Sra. ÂNGELA MARIA TEIXEIRA DA SILVA,
inscrita no CPF sob n9 823.429.387-72.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto PRORROGAR por 12 (doze) meses o:

ESPÉCIE
Primeiro Termo Aditivo de Prestação de Serviços de Execução de Obras n9 06-006/2019, referente ao
Contrato de Prestação de Serviços de Execução de Obras n9 05-006/2017, assinado em 20/09/2017,
Oriundo da concorrência n° 004/2017, do tipo menor valor global, com base na Lei n° 8.666/93,
conforme constante nos Processos Administrativos n9 51.047/2017 e 56.041/2017.
PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e, de
outro lado, ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o n° 04.874.449/0001-30,
representada neste ato, pelo Sr. MÁRCIO DE ANDRADE FEITAL, inscrito no CPF sob o n° 074.799.49782.
OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade ACRESCER em 14,81% e ADITAR por 30 (trinta) dias o
Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras n9 05-006/2017, assinado em 20/09/2017,
oriundo da concorrência n° 004/2017, do tipo menor valor global, cujo objeto é a reforma e
implantação de leitos de enfermaria clínica do 49 pavimento do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo. O valor global deste Aditivo é de R$ 1.916.960,59 (um milhão, novecentos e
dezesseis mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). A despesa total deste termo
será coberta pela Nota de Empenho:
N8

DATA

466

2 5 /0 6 /2 0 1 9

V A LO R
R$ 2 4 7 .3 6 6 ,3 5

U N ID A D E

FUNÇÃO

S U B -F U N Ç Ã O

PROGRAM A

AÇÃO

ELEM EN TO

1491

10

302

0018

1102

4 .4 .9 0 .5 1 .0 0

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 15 de julho de 2019.

FO N TE
00

CONTRATO

NS

MOTIVO

INÍCIO VIGÊNCIA

FIM VIGÊNCIA

T e rm o de Credenciam ento

36-002/2017

-

01/08/2017

01//08/2018

Prim eiro T e rm o A ditivo de

36-A -007/2018

P rorrogar

24/07/2018

24/07/2019

Credenciam ento

Oriundo do Chamamento Público n9 001/2017, cujo objeto é o credenciamento do MICRO LÂMINA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES
CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA, a pacientes provenientes das Unidades Municipais de
Saúde de Duque de Caxias, observadas as regras de referência e contra-referência e ou
especificações fornecidas pelo sistema regulador do MUNICÍPIO, conforme Edital de
Chamamento Público 001/2017, constantes no Processo Administrativo n9 55.644/2017. O valor
global deste Contrato é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). A despesa parcial
decorrente deste Termo, será coberta pela nota de empenho:
NS

DATA

V A LO R

U N ID A D E

FU NÇÃO

S U B -F U N Ç Ã O

362

03/05/2019

R$ 1 9 6 .2 5 0 ,00

1491

10

301

PROGRAM A

e de Caxias, 24 de julho de 2019.

0021

AÇÃO
2255

ELEM EN TO

FO N T E

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

03

40
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Número do Processo Administrativo

1

5 5 .6 4 4 / 2 0 1 7

Modalidade da Licitação

2
3
4
5

C h a m a m e n t o p ú b lic o n? 0 0 1 / 2 0 1 7

6

Tipo de Licitação

7
8

9

Termo Aditivo de Credenciamento

Espécie do Contrato

10

11

Data de assinatura

12

2 4 /07/2019

Prazo

13
14
15
16
17
18
19

12 (d o z e ) m e s e s

.....■
■■■■..■
■■■■....—---- ----- -—---_—.—......................... .....
Valor global

Número, data e valor do Empenho

R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais)
N o ta d e E m p e n h o n® 3 6 2 , e m itid a e m 0 3 / 0 5 / 2 0 1 9 ,
n o v a lo r d e R$ 1 9 6 .2 5 0 ,0 0 (c e n to e n o v e n ta e s e is
m il, d u z e n t o s e c in q u e n ta re a is)

Dados secundários

Segundo

T e rm o

v in c u la d o

ao

A d itiv o

P rim e iro

n°

T e rm o

3 6 -A -0 1 4 /2 0 1 9 ,
A d it iv o

n® 3 6 -A -

0 0 7 / 2 0 1 8 , a s s in a d o e m 2 4 / 0 7 / 2 0 1 8 r e f e r e n t e ao
C r e d e n c ia m e n t o
0 1 /0 8 /2 0 1 7 ,

n®

o r iu n d o

3 6 -0 0 2 / 2 0 1 7 ,
do

a s s in a d o

C h a m a m e n to

em

P ú b lic o

0 0 1 / 2 0 1 7 , c o n fo r m e P ro c e s s o A d m in is t r a t iv o

n®

5 5 .6 4 4 / 2 0 1 7 .

COMSADC – Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO N° 028/COMSADC/2019
“Tornar Pública a Ata da Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Saúde, nos termos
que menciona”

20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Oito dias do mês de Junho do ano de dois
mil e dezenove, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de
Caxias. A reunião teve início às Nove horas e Trinta Minutos, com Quorum de Vinte e Três
Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Doze representando os
Gestores/Prestadores/Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Onze representando
os Usuários. 1-) Composição da Mesa: Presidente do COMSADC: Dr3. Clara Lucia Corrêa dos S.
Carvalho; Representando o Secretário Municipal de Saúde: Dr3. Flávia Alves da Costa - Diretora
do Departamento de Atenção Primária; Secretária Executiva: Sr3. Claudia Regina J. A. Santos;
Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Antônio Pereira dos Santos e
Representante do Segmento Usuários: Sr3. Luciana Marina da Silva. ANTES DE INICIAR A
REUNIÃO A PRESIDENTE, DRa. CLARA, REGISTROU A PRESENÇA DE ALUNAS DO
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE UNIGRANRIO, AGRADECEU PELA
PARTICIPAÇÃO E INFORMOU QUE POSTERIOMENTE A SECRETÁRIA EXECUTIVA
ENVIARÁ POR E-MAIL, MATERIAL DO CONSELHO, QUE ELAS POSSAM PRECISAR
02-) Dinâmica da Reunião - disponibilizada no verso da pauta. 03-) Informes: a-) A Ata da reunião
extraordinária da Comissão Executiva realizada no dia 18 de Abril de 2019, será votada na Plenária
de Julho de 2019. b-) Vacância no Segmento Usuários - a Instituição ECOCIDADE não respondeu

ao ofício no prazo estabelecido para substituir os seus representantes e está saindo do COMSADC Aguardar novo processo eleitoral, c-) Delegação para a Conferência Nacional - A Conselheira
Glória disse que será necessário aguardar o término da conferência estadual, mas que durante os dias
em que ocorreu a conferência estadual, foram eleitos alguns representantes de Duque de Caxias para
participarem da etapa nacional: Sr. Pedro Davi de Oliveira Silva pelo Segmento Profissionais de
Saúde. Explicou que pelo Segmento Usuários ainda está sendo definido se será ela(Maria Glória da
Glória Ferreira dos Santos) ou a Conselheira Vilna Ferreira, ou as duas e que pela Gestão foi
eleito o Sr. Diogo Guimarães Marinho, d-) Resultado da Sindicância da UPA Beira Mar - O
Conselheiro Antônio disse que a Sindicância já foi concluída e que a conclusão já foi encaminhada
pelo Presidente da Comissão e que será necessário aguardar, pois no momento, somente os envolvidos
podem ter acesso ao resultado, mas que em outro momento, se necessário for, isso poderá retomar à
pauta do COMSADC. e-) Outros Informes - O Conselheiro Antônio disse que o Sr. Helio do DAP
ainda não havia chegado para dar o informe e continuou dizendo que no dia 30 de Maio houve uma
reunião intersetorial no HMMRC, para tratar do fluxo de pacientes em situação de rua. Destacou que
foi uma reunião produtiva com a participação de várias secretarias. A Conselheira Flávia disse que
esse encontro já foi o segundo e que o intuito é facilitar e garantir o acesso dessa população de rua aos
serviços que lhes são necessários, nas várias secretarias do Município. 04-) Aprovação das Atas das

Reuniões Ordinárias realizadas no dia 13 de Abril de 2019 e no dia 11 de Maio de 2019 - NÃO
HOUVE DESTAQUES - ATAS APROVADAS POR UNANIMIDADE. 05-) Posse Conselheiro
Suplente da Conselheira Vilna Ferreira - Segmento Usuário - CCS - Conselho Comunitário de
Saúde: Sr. Antônio Carlos China de Jesus - A Presidente, D r \ Clara, registrou a posse e desejou
boas vindas ao Conselheiro Antônio Carlos, que recebeu o Diploma de Posse e disse que sabe que o
trabalho depende de cada um dos representantes e se colocou à disposição. 06-) Substituição
representante do Segmento Usuários na Comissão Executiva do COMSADC - A Associação

Grupo Para Todos (AGPT) solicitou através de ofício, substituição da instituição na Comissão
Executiva - A Conselheira Vilna disse que pela primeira vez na história do Conselho, uma instituição
solicitou substituição na Comissão e que isso não está previsto nem na Lei, nem no Regimento Interno
do COMSADC, destacando que a lógica é que se sai um representante, o mesmo precisa ser
substituído. Destacou que esse ano haverá nova eleição para o COMSADC e algumas vacâncias que
ficaram ao logo do período serão resolvidas com o processo eleitoral, mas que será necessário eleger
um(a) outro(a) representante para a Executiva nesse momento, pois a mesma precisa estar completa e
disse que os critérios que a Comissão Executiva está trazendo para plenária são os mais simples e mais
normais possíveis, que são: I-) Que o representante tenha disponibilidade, tendo em vista que as
reuniões da comissão são realizadas em dia de semana, principalmente nas segundas-férias, e também
em outro dia quando necessário, pois a Comissão é muito dinâmica e ainda mais com o novo processo

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Df . Clara Lucia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições legais,
VPUOU»P»CWO*«/

RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, a Ata da
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no
dia 08 de Junho do ano de dois mil e dezenove, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir desta data.

Duque de C a ^ á ^ ló de Julho de 2019
w íí I C S

ò rvaího

Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC
olüção edit
â i^ â iv

Claudia Regirfèfde Jf A. dós Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 028/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019
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eleitoral chegando; e II-) Que seja uma instituição que o seu representante já participe ativamente das
atividades do COMSADC, de forma que a Comissão possa contar com o(a) represente. Diante do
exposto, a Conselheira Vilna disse que todos receberam a pauta e sabem que o assunto seria debatido
nessa data e que as instituições do segmento Usuários, especificamente, que pretendem se candidatar a
participar da Comissão, podem se apresentar para a Plenária. Nesse momento se apresentou a UBM União Brasileira de Mulheres e como não houve mais nenhuma instituição interessada, A
PRESIDENTE COLOCOU EM VOTAÇÃO O NOME DA INSTITUIÇÃO UNIÃO
BRASILEIRA DE MULHER - UBM PARA FAZER PARTE DA COMISSÃO EXECUTIVA,
SUBSTITUINDO A ASSOCIAÇÃO GRUPO PARA TODOS - AGPT, TENDO SIDO
APROVADO POR UNINIMIDADE, JÁ FICANDO DEFINIDO O NOME DA CONSELHEIRA
LUCIANA MARINA DA SILVA, COMO REPRESENTANTE DA UBM. 07-) Grupo de
Trabalho para acompanhar a aquisição e o controle de insumos do Programa de Diabetes do
Município, bem como tratar de assuntos gerais sobre Diabetes - Foi aprovado na Plenária de Abril
e publicado através da Resolução 018/COMSADC/2019 - Faltando referendar os nomes dos
representantes - O Conselheiro Antônio disse que seria importante compor esse grupo com técnicos

da SMS, Conselheiros e também duas Representantes/Mães dos pacientes com diabetes do HIIS, que
já foram informadas no mês anterior. Informou: Representantes do COMSADC: Sr. Antônio Pereira
e Sr. Carlos Alberto Vieira. Representantes da SMSDC: Dr3. Luana da Auditoria e Fiscalização, Dr3.
Katia do Departamento de Farmácia, Dr3. Maitê do Programa do Diabetes, Sr3. Mayra do FMS, Sr.
Rafael Gomes do Departamento Jurídico. Representantes/Mães dos pacientes do HIIS: Sr3. Juliana e
Sr3. Silvia. O Sr. Antônio aproveitou e deixou avisado que seria realizada a primeira reunião do GT no
dia 19 de Junho, as 10 h, na Sala do Conselho de Saúde. OS NOMES DOS REPRESENTANTES
PARA O GRUPO DE TRABALHO FORAM REFERENDADOS E SERÃO PUBLICADOS
ARAVÉS DE RESOLUÇÃO DO COMSADC, NO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO. 08 )
Apresentação - Números de Óbitos Maternos em 2018 - Departamento de Vigilância em Saúde solicitação do Conselheiro Marcos (Quinho) - Dra. Leonora se apresentou, disse que é Médica da

SMS há dezessete anos e que também representa a Presidência do Comitê de Prevenção e Controle de
Morte Materna do Município. Disse que essa apresentação é muito importante para sensibilização de
todos. Informou que o Comitê existe desde o ano de 2010. Informou que as reuniões ocorrem
normalmente de dois em dois meses e quando necessário antes disso, sempre com a presença dos
representantes e alguns convidados. Falou sobre os objetivos das reuniões. Informou quem são os
representantes/Instituições que participam do Comitê (membros natos/convidados). Disse que em 2019
já ocorreram duas reuniões e que em média são realizadas cinco por ano. Falou também sobre as
características do Comitê. Destacou que o objetivo principal e levantar dados e melhorar os
indicadores. Falou sobre a definição de Morte Materna e quais os Tipos e Causas da Morte Materna.
Falou da meta da Redução de Mortalidade e que o mundo não conseguiu reduzir e que a razão.
Apresentou dados com base ano de 2018, tanto no Estado do Rio de Janeiro, na Metropolitana I e em
Duque de Caxias. Destacou que no momento o Município de Duque de tem a maior razão de
mortalidade materna do Estado. Destacou que é uma recomendação do Comitê que todas as Unidades
de Saúde tenham o teste de gravidez rápido. Informou os números de partos normais e cesarianas
realizadas no Município e ressaltou que o HMMRC tem um bom número de partos normais. Informou
como é calculado o número de leitos que o Município deve ter de acordo com sua população (SUS e
Não SUS). Dr3. Leonora disse que diante do número de leitos atuais da maternidade do HMMRC, que
é de 42 e mais os 80 leitos que haverá na Maternidade nova, que será preciso recalcular, para saber se
vai ser possível fechar a atual Maternidade do HMMRC. Pediu a todos que pensem na possibilidade
quanto ao não fechamento da Maternidade do HMMRC mesmo quando da inauguração da nova,
destacando que é uma boa maternidade e que está realizando um bom trabalho. APÓS A
APRESENTAÇÃO, OS CONSELHEIROS SE INSCREVERAM PARA DEBATE DO TEMA:
O Conselheiro Antônio agradeceu e parabenizou pela apresentação. Agradeceu também pela presença

de quem estava participando da reunião pela primeira vez e destacou que esse é espaço certo para
discutir saúde. Disse que durante a apresentação se observa o quanto existe de dificuldade e destacou
que tudo precisa começar na atenção básica e que deve fluir de acordo com o nível de dificuldade e
f\\
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que isso não vem acontecendo no Município. Disse que é preciso avaliar de fato, o que há de
prioridade na Saúde. A Conselheira Glória disse que como sempre a apresentação da Dr3 Leonora foi
brilhante e destacou que o Conselho vai continuar cobrando providências da gestão para evitar que
mortes aconteçam. Disse que já participou do Comitê e entende que tudo começa no pré-natal, na base.
Disse que o Conselho defende o não fechamento da Maternidade do HMRMC, até porque o Município
cresceu e precisa de mais maternidade. Disse que é preciso garantir a total assistência a parturiente,
antes, durante e após o parto. O Conselheiro Marcos (Quinho) também parabenizou a Dr3 Leonora.
Destacou sobre a falta do teste rápido e informou que já existe um processo tramitando há dois anos na
SMSDC para a compra do teste rápido de gravidez e com dinheiro da rede cegonha na conta, mas que
o governo não providencia e existem pessoas morrendo pela falta desse teste rápido. Destacou que o
Comitê não tem a função de punir e sim de fazer recomendações, mas que infelizmente as coisas não
estão funcionando como deveríam. Disse que ocorreu um óbito de uma mãe no HMMRC, no dia 19 de
Abril e fez a proposta de que esse óbito seja investigado por uma comissão da SMSDC. A
Conselheira Vilna disse que o que for dito de bom da Dr3. Leonora é pouco e a parabenizou, e
também a equipe da SMS. Disse que estava feliz, pois pela primeira vez, ela vê a reunião do Conselho
lotada e espera que a população tenha acordado e esteja entendendo a importância que tem o Conselho
Municipal de Saúde. Destacou que se o Conselho não votar em certas coisas, não vem verba para o
Município e que por isso e outras coisa, espera que a partir de agora as reuniões tenham que ser
realizadas em espaço maior para acomodar todos os participantes. Disse que o Conselho nem cogita
sobre o fechamento da Maternidade e que não pode fechar um serviço que traga pessoas à vida. Disse
que as vezes as notícias de morte das mães angustia a todos e por isso, volta a questão da atenção
básica de qualidade para que possam ter um bom resultado no final. O Conselheiro Pedro
parabenizou pela apresentação e disse que o que chamou sua atenção foi o número de mortes no
Município, que é bem maior, em proporção ao Município do Rio de Janeiro. Sabe que o Município tem
feito um esforço, até muito mais que os outros Municípios da baixada, mas que precisa fazer mais,
para evitar mortes maternas, principalmente por infecção, pois isso chama a atenção. Disse que o
Município de Duque de Caxias é muito grande e que não acredita que a SMS vai fechar a maternidade
do HMMRC, apesar de suas dificuldades, para concentrar tudo na Maternidade de Santa Cruz de Serra,
pois entende que é preciso ter uma maternidade de retaguarda. A Dra. Leonora disse que o pré-natal é
feito por mais de noventa por cento das pacientes. Que o problema é como está sendo realizado esse
pré-natal, exames, etc. Disse que muitas pacientes entendem, por conta própria, que não precisam fazer
o pré-natal e correm risco e ainda tem outra coisa, que é o pré-natal particular/convênio, onde muitos
são mal feitos e as pacientes muitas vezes são enviadas para serem atendidas no SUS ou para outros
locais. A Dra. Clara disse que é Ginecologista/Obstetra há vinte e seis anos no Município e gostaria de
esclarecer que o que há de se questionar com relação ao pré-natal não é a quantidade e sim a qualidade,
pois a maioria das mulheres que morrem, fizeram mais de seis consultas de pré-natal. Disse que existe
um gargalo enorme quando da internação, na qualidade da assistência prestada dentro das
maternidades. E com relação ao fechamento da Maternidade da HMMRC ela disse que tem uma
proposta, de que é preciso criar um grupo para conversar com o Dr. Jose Carlos. Destacou que existem
os indicadores técnicos e que o cálculo é feito a partir do número de habitantes e que é preciso
apresentar esse cálculo para o Secretário de Saúde. Disse que a maternidade de Santa Cruz será
excelente, mas que ainda depende de outras coisas para que a mesma possa passar a funcionar. Com
relação ao fechamento da Maternidade do HMMRC precisa ser muito bem estudado, pois fica a beira
de uma rodovia entre coisas. QUESTÃO DE ORDEM - CONSELHEIRO MARCOS (QUINHO) Disse que o Assunto Maternidade do HMMRC é o próximo item e que ele fez uma proposta que
gostaria que fosse votada, de que o óbito materno, ocorrido no dia 19 de abril de abril, na Maternidade
do HMMRC seja investigado por uma Comissão da SMSDC. A Dra. Sandra Victória disse que esse
óbito passou pelo Comitê na última reunião e que ainda precisará ouvir o marido com relação às
questões do pré-natal e depois o caso será discutido novamente, na próxima reunião do Comitê.
Sugeriu que o Comitê feche a investigação e dentro das recomendações e que se houver necessidade,
seja recomendada a realização de uma sindicância. O Conselheiro Marcos (Quinho) retirou sua
proposta, tendo em vista ter conçordado com a sugestão da Dr3. Sandra e o assunto foi encerrado. 09-)
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lembrou que no item anterior o assunto já foi introduzido pela Dr3 Leonora e que agora dariam
sequência. O Conselheiro Marcos (Quinho) disse que a Dr3. Leonora já falou em nome do Comitê
sobre o assunto, no tema acima e que outros Conselheiros também já fizeram a defesa da proposta e
que ele trouxe esse tema de pauta para o “Não Fechamento da Maternidade do HMMRC” e pediu que
sua proposta seja votada nessa data. Após a colocação do Conselheiro, houve inscrição para debate
do tema: A Conselheira Vilna disse que quem mora no Primeiro Distrito, para ir para a Nova
Maternidade, que vai ser em Santa Cruz da Serra, num dia de engarrafamento, vai ter o seu filho no
meio da Rodovia e a proposta que está sendo colocada pelo Conselheiro Quinho e que ela defende é
que a Maternidade do HMMRC não seja fechada e que dessa forma toda a população será contemplada
com duas matemidades no Município, sendo uma no Primeiro Distrito e uma do Terceiro Distrito. O
Conselheiro Pedro disse que é de consenso de todos, não fechar a Maternidade do Primeiro Distrito e
destacou que quando abrir a Maternidade de Santa Cruz da Serra, que terá oitenta leitos, a equipe da
SMS precisa recalcular para dar um indicador mais certo para o dimensionamento da quantidade de
leitos necessários nos dois Distritos. O Conselheiro Antônio disse que o Sistema de Saúde no Brasil
funciona com o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e os Conselhos de Saúde e que é uma
construção coletiva. Lembrou que essa construção é feita principalmente com as Conferências de
Saúde e quando o Governo elabora o seu Plano Municipal de Saúde durante o primeiro ano do seu
Governo para indicar o que será feito durante o mandato nos anos seguintes. Disse que não que foi
pactuado no Plano Municipal de Saúde o fechamento da Maternidade do HMMRC e sim o término da
construção da Maternidade do Terceiro Distrito. Disse que o Plano foi aprovado pelo COMSADC e
precisa ser cumprido. O Conselheiro Antônio lembrou que de acordo com a Leis 8080 e 8142, a
Plenária do Conselho tem soberania nas decisões e que o Plano Municipal de Saúde não pode ser
desconstruído e que se a gestão quer fechar uma maternidade ou abrir um serviço novo, precisa ser
proposto no próximo Plano e que é preciso entender o papel do Conselho nesse processo. A
Conselheira Luciana disse que reforçando o que o Conselheiro Antônio falou sobre o Plano
Municipal, que no ano de 2016, as mulheres de Duque de Caxias se reuniram e elaboraram um Plano
Municipal de Políticas para as Mulheres e que esse plano virou Lei e que além do Plano Municipal de
Saúde, existe esse outro plano que diz que o Município de Duque de Caxias precisa ampliar os leitos
de maternidade e que enquanto Conselheira, enquanto Mulher e enquanto Cidadã ela diz que é preciso
garantir que não se feche a Maternidade do HMMRC e que sejam colocados mais leitos, Casas de
Parto, Doulas, Enfermeiras Obstétricas e tudo mais que for possível para que as Mulheres tenham seus
filhos no Município. A Conselheira destacou sua preocupação com os números de mortes maternas
ocorridos no município, conforme demonstrado na apresentação e disse que se fecharem leitos de
maternidade, as coisas podem piorar e ainda mais se falando na questão geográfica e que ficando uma
no Primeiro Distrito e outra no Terceiro Distrito, vai garantir o acesso das pacientes de forma mais
rápida. Após o debate do tema, foram encaminhadas duas propostas: PROPOSTA I-) D r \ Clara
- Encaminhou a proposta de que seja criado um grupo com alguns representantes para conversar sobre
o assunto com o Secretário de Saúde, expondo todas as situações citadas - Colocada em votação, a
Proposta Número I, a mesma recebeu 07 (SETE) VOTOS A FAVOR. PROPOSTA II-) O
Conselheiro Marcos (Quinho) - Encaminhou a proposta pelo não fechamento da Maternidade do

HMMRC. O Conselheiro justificou que todos sabem que o interesse dos gestores maiores, Sr. Prefeito
e Sr. Secretário de Saúde, é fechar a Maternidade do HMMRC e que entende que não há o que
conversar com eles. Disse que na semana passada houve reunião do Comitê de Prevenção e Controle
de Morte Materna e o Secretário foi convidado, tomou ciência e não compareceu - Colocada em
votação, a Proposta Número II, a mesma recebeu 16 (DEZESSEIS) VOTOS A FAVOR. SENDO

APROVADA A PROPOSTA NÚMERO “II” DO CONSELHEIRO MARCOS (QUINHO) “p e lo

não fe c h a m e n to da M a tern id a d e q u e fu n c io n a nas depen dên cias do H o sp ita l M u n icip a l Dr. M oacyr
R o d rig u es do C arm o, localizado n o P rim eiro D istrito de D u q u e d e C axias, in depen den te da N ova
M a tern id a d e qu e está sendo con stru ída n o Terceiro D is tr ito ”. 10-) Apresentação sobre o CER II e

o CER IV —Coordenadora de Reabilitação da SMSDC - S r \ Daniele - devido a um problema no
pen-drive onde estava a apresentação da Coordenadora, o tema foi adiado para o mês de Julho
í ^
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de 2019. 11-) Cirurgia Bariátrica - O Projeto foi enviado por e-mail e whatsApp aos
Conselheiros para apreciação - Gestão da SMSDC - Antes da gestão iniciar a Conselheira Vilna
pediu Questão de Ordem e perguntou se alguém sabia se o Secretário estava vindo para o debate do
tema, pois ela entende que é necessária a presença do Secretário nesse momento. A Conselheira
Flavia informou que o Secretário estaria chegando em breve. O Dr. Rafael do Departamento
Jurídico da SMSDC disse que o Secretário está visitando algumas Unidades e que viria para a

reunião. Dr. Rafael lembrou que no ano de 2018 foi aprovado pelo COMSADC a “realização de uma
Chamada Pública, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada a prestar o serviço de
cirurgia bariátrica no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo”. A Conselheira Glória
destacou que a aprovação do COMSADC quanto ao Chamamento Público da Bariátrica, foi para o
Município e não ficou fechado que seria no HMMRC. O Dr. Rafael continuou e disse que passará a
palavra para a Dr3. Patrícia, que explicará melhor sobre a parte técnica, de estrutura e a parte médica
também, para que o Município possa absorver esse serviço, destacando que o mesmo é muito
importante para a população. Disse que o Sr. Helio do Planejamento elaborou o projeto utilizando uma
Tabela Municipal, uma vez que a Tabela SUS não consegue ser um atrativo para que empresas se
interessem em prestar esse tipo de serviço para o Município e que o Helio vai falar depois sobre esses
valores. A Dra. Patrícia Neves, Diretora do HMMRC, disse que é muito difícil discutir uma pauta
onde existem interesses pessoais, de saúde pública e condições da saúde do Município de Duque de
Caxias e que dessa forma entende todas as diretrizes que se discute, desde a Atenção Básica até a parte
hospitalar. Mas que nesse caso, como Diretora do HMMRC, vai se ater a falar sobre as condições do
hospital frente ao projeto das cirurgias para o Município. Informou que hoje o Hospital possui seis
salas cirúrgicas e um CTI, que seriam os requisitos básicos para o hospital realizar as cirurgias, tanto a
bariátrica como as cirurgias plásticas. Sendo que para isso existem várias etapas a cumprir, como estão
fazendo nesse momento junto ao Conselho, tendo em vista não se tratar apenas de um ato cirúrgico e
implica em todo um tratamento ligada a particularidade da cirurgia bariátrica. Destacou mais uma vez
que o hospital tem a capacidade para absorver esse serviço, faltando alguns ajustes. Que também será
necessário qualificar o hospital para a alta complexidade e se o Município não der o primeiro passo, as
coisas não vão acontecer. Disse que gostaria de deixar claro que não vê objeção para o serviço ser
realizado no HMMRC, desde que a gestão faça todos os passos necessários para a qualificação, como
habilitação, contratação da equipe e posterior continuidade no tratamento dos pacientes. Alguém na
Plenária perguntou se para ter esse serviço seria necessário fechar a Maternidade. D ra. Patrícia disse
que uma pauta não implica com a outra, explicando que a cirurgia bariátrica vai ser feita
gradativamente e não vai ocupar todos os leitos hospitalares e não será feita num mutirão todos os dias
da semana. Destacou que é preciso implantar o serviço gradualmente e que ele não vai competir com
outras cirurgias e outros perfis do hospital. Nesse momento foi registrada a chegada do
Excelentíssimo Sr. Prefeito de D uque de Caxias. A D r \ Patrícia continuou e disse que o está sendo
trazido para a Plenária é a proposta de aprovar o projeto de cirurgia bariátrica no HMMRC, afirmando
mais uma vez que o HMMRC tem a estrutura física necessária para ser apto e qualificado de forma a
ter toda a estrutura necessária para que as cirurgias aconteçam. Destacou que tudo que vem com esse
“pacote”, que é o acompanhamento ambulatorial, será garantido e que automaticamente será
necessário investir também na Atenção Básica para que essa “porta” seja contínua. O Sr. Helio,
Diretor do Departamento de Planejamento, disse que além do credenciamento do HMMRC, há a
necessidade do Município possuir uma Tabela Municipal e explicou que a gestão tomou como base, a
Tabela do Estado, e que o Estado tem um tipo de serviço que é recordista de duas mil e seiscentas
cirurgias em oito anos e que é um projeto que o Município de Duque de Caxias se baseou e que a
tabela consta do projeto que foi disponibilizado para os Conselheiros através dos e-mails. O Sr. Hélio
explicou que a tabela tem valores para os pré e pós operatório e tudo custeado pelo prestador, como a
parte de equipamentos, manutenção, parte médica e que vai estar tudo dentro dessa tabela. Informou
verbalmente, alguns valores constantes na tabela. A Conselheira Glória disse que não chegou a ver a
tabela e o Sr. Helio disse que a mesma constava no projeto enviado aos e-mails dos Conselheiros. A
D ra. Patrícia disse que a tabela que o Helio tem, é o que está no Projeto Básico e que no projeto
constam todos os valores para todos os procedimentos que são necessários. Como exemplo citou que
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se o paciente precisar de cirurgia de vesícula, junto com a bariátrica, o valor consta na tabela e que a
equipe que virá, ficará responsável por todos os serviços relacionados, não competindo com outras
cirurgias do hospital. O Sr. Hélio continuou informando os valores constantes na tabela Estadual e
disse que a proposta da gestão é que seja aprovada uma tabela municipal com base nessa tabela já
existente no Estado desde o ano de 2016. A Presidente do Conselho aproveitou o momento para
agradecer a presença de tantas pessoas ilustres nesta Plenária, que era a primeira vez que um Prefeito
teria comparecido a uma reunião do Conselho e passou a palavra para o Secretário de Saúde, Dr. Jose
Carlos que saudou a Plenária, agradeceu pela presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Duque
de Caxias, Sr. Washington Reis e também do Deputado Federal Rosenverg Reis, Vereador Kiko,
Vereadora Juliana do Táxi, Vereador Clovinho e outros amigos presentes que não citou os nomes. Dr.
Jose Carlos continuou dizendo que mesmo diante de tantas dificuldades que a gestão enfrenta com o
Estado e o Governo Federal, ela é marcada por um momento diferente e que atualmente o Município
está avançando muito nas cirurgias eletivas e também nas cirurgias de catarata, tanto no Município
como de pacientes do Estado do Rio de Janeiro. Disse que há uma necessidade da população de Duque
de Caxias, de realização de cirurgia bariátrica, pois o Estado não está fazendo e que o Governo Federal
marca muitas poucas durante o ano e por isso, o Governo está chamando essa responsabilidade para o
Município. Disse que algumas providências já estão sendo tomadas para que o hospital fique adequado
para a realização dessas cirurgias. Disse que a equipe para a realização das cirurgias é a mesma do
Estado, equipe do Dr. Cid Pitombo e disse que a mesma é muito reconhecida. Destacou que em sendo
aprovado, o Dr. Cid vai trazer para o Elospital, além da equipe, todo o equipamento necessário para as
cirurgias. Disse que pediu para a Dr3. Clara trazer essa pauta para conhecimento do Conselho e que é
necessária a sua aprovação, para que esse projeto, que está abandonado não só pelo Estado do Rio de
Janeiro, mas no Brasil inteiro, possa prosseguir. O Secretário disse que espera que o Conselho possa
aprovar esse projeto e se colocou à disposição para responder as perguntas dos Conselheiros. Foi
passada a palavra para Excelentíssimo Senhor Prefeito de Duque de Caxias, Sr. Washington Reis
que agradeceu pela atenção e pela presença do Deputado Federal e Vereadores já citados pelo
Secretário. Destacou que pelo que observou a reunião está transcorrendo muito bem com o Secretário e
os Conselheiros. Disse que diferente do que o Secretário de Saúde mencionou em seu discurso, que o
governo passa muitas dificuldades, ele destaca que o Governo tem muitas soluções. O Prefeito disse
que tem buscado recursos para o Município, junto ao Ministério da Saúde em Brasília e também no
Estado e graças a esses recursos, o Município tem se mantido e tem conseguido pagar os salários, que
anteriormente estavam com quatro meses de atraso. Destacou que o Hospital do Olho foi construído
cem por cento com os recursos trazidos pelo Deputado Rosenverg Reis e também por ele, durante o
seu mandato como Deputado. Disse que o Município nunca precisou colocar se quer um real no
Hospital do Olho, nem da Municipalidade, nem da MAC, devido ao faturamento do hospital, pelo
SUS. Destacou que o Hospital do Olho está atendendo não somente a população de Duque de Caxias,
mas de todo o Estado e que isso se chama transpiração e vontade de fazer. Ressaltou que também não
será diferente com relação às cirurgias bariátricas. Disse que o Dr. Cid Pitombo é um amigo e que o
Município até já conseguiu levar alguns pacientes para o Hospital Carlos Chagas, sendo que a
demanda é enorme e que não dá para ficar implorando ajuda e fazendo em doses homeopáticas.
Destacou que o Governo vai dar o seu melhor para a realização desse serviço, que vão buscar recursos
necessários, também através do Deputado Rosenverg e que com certeza vão dar conta do recado, que
será mais um desafio e destacou que a melhor propaganda é a verdade. Lembrou que o Hospital
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo foi construído em seu Governo, mesmo quando muitos
duvidavam e ressaltou que a Maternidade que está sendo construída, será de primeiro mundo e também
ainda existe um projeto de Hospital do Câncer e perguntou ao Secretário como estava esse processo.
Dr. Jose Carlos disse que já vai dar entrada na CIB em breve e está aguardando a saída da
Maternidade, para colocar o Hospital do Câncer. O Prefeito continuou dizendo que o Governo está
investindo e priorizando as necessidades do Município. Agradeceu a todos(as) pela presença e
destacou que o Conselho Municipal de Saúde tem realizado o seu trabalho com eficácia e
responsabilidade. Por fim, o Prefeito disse que, com certeza, vão avançar muito mais, pois o Governo
tem trabalhado incansavelmente. Dra. Clara disse que como o tema é importante, passou de cinco
í
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inscrições e, por isso, pediu que todos os que se inscreveram respeitassem o tempo. O Conselheiro
Pires informou que é representante da Associação de Moradores. Destacou que algumas coisas que o
Conselho Municipal de Saúde aprovou estão saindo e destacou que o Conselho é o representante da
população nesse espaço e não o parlamentar. Que o Conselho é que busca a saúde preventiva nesses
debates na Plenária. Houve uma pausa, diante do grande barulho que estava na Plenária, o
Conselheiro Antônio explicou como funciona a dinâmica para as falas e que é preciso fazer silêncio.
Agradeceu pela presença das pessoas que estavam participando pela primeira vez da reunião, mas que
todos precisam respeitar a dinâmica. Destacou que o Conselho é composto pelos segmentos gestor,
profissionais de saúde, prestadores de serviços e usuários e que é preciso ouvir todos os lados e que
vão errar menos quando todos fazem o debate, para tomar uma posição com relação à proposta. O
Conselheiro Pires continuou dizendo que as pessoas precisam estar calçadas e com segurança de que
o paciente vai passar por uma cirurgia e terá acompanhamento, até mesmo pelo fato de que será uma
empresa que vai operar os(as) pacientes e não os funcionários do Município. Destacou que é
necessário, para esse tipo de cirurgia, equipe multiprofissional e multidisciplinar e precisa de
acompanhamento antes, durante e depois a cirurgia e que não se pode aprovar uma coisa dessas sem
que se entenda como vai funcionar de fato, pois é muito sério e não pode ser feito através de um
mutirão, como outras cirurgias que acontecem. Disse que assim como hoje o Conselho está lotado de
participantes, deveria estar sempre, para entenderem tudo o que acontece na saúde do município e
destacou que também é necessária a presença da Comissão de Saúde da Câmara, constantemente nesse
espaço. Diante da fala do Conselheiro Pires, uma pessoa na plenária, não identificada, verbalizou que
prefere morrer numa mesa de cirurgia a morrer gorda. O Conselheiro Antônio disse que o sistema de
saúde no Brasil se fundamenta na prevenção e que isso não está acontecendo em Duque de Caxias e se
continuar desse jeito a obesidade vai explodir no Município. Destacou que essa semana, alguns
conselheiros estiveram presentes em Itaguaí discutindo sobre as dificuldades da urgência e emergência
na Baixada Fluminense. Destacou que não é contrário a nada e que nem quer atrapalhar a vida de
ninguém, mas tem que ter responsabilidade, pois as coisas não tão simples assim como alguns acham,
e ressaltou que muitos dos presentes nem são elegíveis para a realização da cirurgia, que bastaria
exercício físico, dieta, etc. Destacou também que não existe no Município um ambulatório para
atender pacientes com obesidade e que dessa forma o paciente não é tratado como se deve. Disse que
existem vários problemas no Município, como falta de material nas emergências, falta de mobiliário
nas Unidades e que ninguém consegue uma Emenda Parlamentar para repor esses
materiais/mobiliários. Disse que é preciso avaliar tudo da melhor forma posível para evitar que os
pacientes venham a ter problema de saúde após a bariátrica e que é preciso sensatez para tomar essa
decisão. A Dra. Patrícia Neves disse que em momento algum foi dito aqui que esse tipo de cirurgia
será feito através de mutirão, que não há proposta para cirurgia de bariátrica por mutirão. A
Conselheira Glória disse que não se pode construir uma casa pelo teto e que é o que está acontecendo
aqui. Disse que no mês de março desse ano ela passou a Portaria do MS e também o Manual de como
se instalar a bariátrica no Município para a gestão da SMSDC. Disse que naquela oportunidade
questionou quantas pessoas do Município estão na fila e que isso não foi apresentado até hoje pela
gestão e que a única coisa que foi feita foi o chamamento público para ver quem se habilitava.
Destacou que não é contra, desde que as coisas sejam feitas da maneira correta. Disse que o
ambulatório especializado precisa estar implantado na Atenção Básica. Destacou que não é porque ela
está gordinha, que precisa de cirurgia bariátrica, pois antes vem outras coisas na sua saúde, que
complicam a sua vida e que a bariátrica é a última coisa a se pensar. Disse que enquanto Conselheira
precisa cobrar do Secretário que o ambulatório seja implantado. O Dr. Jose Carlos disse para isso,
precisa aprovação do Conselho primeiramente. A Conselheira Glória disse que a implantação do
ambulatório, não depende do Conselho. Disse que a Atenção Básica que é a porta de entrada para o
obeso não tem a referência, como preconiza a Portaria do MS. Disse que isso foi dito para a gestão, na
época em que o assunto foi trazido esse ano, para a Comissão Executiva, que inclusive o Dr. Rafael do
Jurídico da SMS estava presente. Destacou que ninguém é contra a bariátrica, mas que a Portaria
precisa ser cumprida. Que sua proposta é que esse tema não seja votado nessa data, para ser melhor
esclarecido pela gestão. Disse também que antes de qualquer coisa, é preciso habilitar o HMMRC para
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em sua boca. A Conselheira Vilna pediu desculpas para as pessoas, mas disse que se o Conselho
aprovar dessa forma e der alguma coisa errada, lá para frente poderão ouvir de outra pessoa que os
“pacientes estão morrendo e que foi o Conselho que aprovou” e que a situação do Conselho está bem
difícil e precisa que as coisas fiquem muito bem esclarecidas antes de votar. O Conselheiro Pedro
disse que além de Conselheiro ele também é profissional de saúde e que os Conselheiros acompanham
as questões de saúde não é de agora, que o acompanhamento é feito semanalmente. Disse que o
problema da obesidade é crônico, também devido a modernidade, que muitas pessoas morrem por
causa disso, impede de trabalhar, que atrapalha a auto-estima, dá depressão, etc. Disse que a
implantação de serviço de bariátrica no Município é bom, evidentemente, e que a preocupação dos
conselheiros é que ele seja implantado da maneira correta, para evitar trazer riscos para os pacientes.
Disse que se sentiría muito mal de saber que o paciente foi para a cirurgia e veio a óbito e que acredita
que nenhum dos presentes gostaria passar por isso. Disse que já trabalhou no Grafe Guinle e viu a
grande dificuldade que existia na questão da cirurgia bariátrica e destacou que se tratava de um
Hospital Universitário Federal e que o HMMRC é um Hospital Geral, e que embora tenha uma equipe
integrada para fazer os ajustes, esses não são simples. Disse que também existe um déficit de UTI, que
muitos pacientes vão precisar. Disse que volta e meia a saúde de Duque de Caxias está na mídia, que
reconhece o esforço do Secretário de Saúde e do Prefeito, e que sua crítica vai da maneira que está
sendo implantado e da maneira que está sendo selecionado e que é dentro desse contexto é que vai
fazer a sua fala. Disse que esse projeto chegou essa semana para eles e que muitas coisas saltam aos
olhos e que uma delas são os maquinários e que não é simplesmente comprar. Disse que a equipe que
vai fazer as cirurgias vai embora ao término de cada uma delas e que é a equipe do HMMRC que vai
ter que absorver e dar todos os cuidados restantes e que se trata de uma equipe que já está
extremamente sobrecarregada. Disse que não se sente confortável de aprovar algo dessa forma e que
ser for aprovado será necessário de uma assessoria técnica de uma universidade, por exemplo, também
do COREN, CREMERJ, etc, de forma que possam entender tudo que precisa de correção. Dra. Clara
disse que com relação ao Chamamento Público para a Cirurgia Bariátrica, este já foi aprovado pelo
COMSADC e com a participação de dois Conselheiros no processo de acompanhamento do
chamamento (na época os Conselheiros Dr. Zarro e Sr3. Menaide) e que agora o que é necessário é a
aprovação da Tabela Municipal, que está sendo copiada da Tabela do Estado. Disse que as coisas estão
se confundindo, pois a SMS ainda está em processo de construção e ainda será necessário habilitar
todo o serviço e isso vai impactar em todas as questões que precisam ser cumpridas da Portaria e que
será necessário aguardar a resposta do Ministério da Saúde para dar continuidade, pois é o MS quem
vai enviar os recursos. Lembrou que a cada etapa do processo, é necessária a aprovação do
COMSADC e que é um longo caminho a ser percorrido, mas que é preciso dar o primeiro passo e que
nessa sequência do processo, a aprovação de hoje seria somente quanto a Tabela Municipal. O
Conselheiro Marcelo cumprimentou aos seus pares no Conselho e a todos que estavam participando
pela primeira vez e agradeceu que a Dr3. Clara fizesse esse esclarecimento, e disse que ia fazer isso
agora. Disse que o Chamamento Público para a Cirurgia Bariátrica já foi aprovado pelo Conselho e
que o início para o atendimento do serviço de cirurgia bariátrica não depende de ninguém que está
aqui, nem do Secretário de Saúde. Destacou que virá uma Comissão do Governo Federal e do Governo
Estadual para vistoriar as instalações e que existe uma Portaria que precisa ser cumprida passo a passo,
pois caso contrário o serviço não é habilitado para início de atendimento, independente da boa vontade
ou não, que isso não depende do Conselho. Exemplificou o CER IV, dizendo que o mesmo precisou
ser modificado várias vezes para cumprir as exigências da Secretaria Estadual para que pudesse
funcionar. Disse que nesta data o que estão tratando aqui é quanto à aprovação de uma Tabela
Municipal. Destacou que a fala de todos os Conselheiros diz respeito à segurança do ato e do processo
e também diz respeito às etapas e que é evidente que isso precisa acontecer, para que haja a
habilitação. Disse que a Cirurgia Bariátrica é muito complexa e a legislação muito específica, com
várias exigências e que quando o Governo coloca uma pauta dessas para a Plenária, precisa estar muito
preparado para responder aos questionamentos. Que o Governo apresenta a pauta, mas precisa cumprir
as exigências que a Portaria exige, pois o Conselho aprova ou reprova e o Governo depois terá que
explicar para a população o porque de não ter cumprido a Portaria. Disse que tudo tem um processo e
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alta complexidade. A Conselheira Luciana disse que esse é um assunto sério, que entende a situação
das pessoas que estão presentes, que ela mesma precisa fazer alguma coisa, pois está uns trinta e cinco
quilos acima do seu peso ideal. Disse que gostaria muito que o Prefeito e sua Comitiva ainda
estivessem presentes aqui para ouvir o que está sendo colocado, mas como não foi possível, apesar
dela ter solicitado ao Prefeito, será o Secretário quem vai ter que ouvir tudo. Disse que na apresentação
feita hoje para a Plenária, todos ouviram que mulheres morrem quando vão parir, o que não deveria,
pois é uma ordem biológica, mas morrem. Disse que há dois, uma vizinha veio para o hospital parir e
não saiu com o filho dela, que o filho saiu no caixão e que os Conselheiros não querem ver isso e que
não são contra a cirurgia bariátrica, mas que é preciso tomar cuidado com o que estão aprovando.
Destacou que ninguém aqui vive no mundo encantado das fadas e sabem que ocorrem vários mutirões.
Disse que no documento que foi enviado pelo Planejamento da SMS, para a leitura dos Conselheiros,
há uma informação de que serão feitas dez cirurgias por mês. Perguntou como serão escolhidas essas
dez pessoas, pois entende que a primeira coisa a ser feita é passar pelo PSF do seu bairro, se consultar
com a médica que vai pedir uma série de exames e dessa forma seguir seu caminho e lembrou que com
o Hospital do Olho isso não aconteceu e que o critério é indicação política. Disse que ela tem
minimamente mais de trinta dúvidas a respeito da cirurgia bariátrica e gostaria que isso fosse debatido
em uma audiência pública. Disse que a maioria dos presentes na reunião hoje, nem sabia que existia o
Conselho com todos os segmentos representados, como explicou o Conselheiro Antônio. E que ela
acha que o melhor seria suspender essa pauta hoje e que seja trazido numa próxima vez, o Prefeito,
outros Médicos, outros técnicos, etc, que possam complementar as informações. Disse que foi muito
bom que todos tivessem comparecido para entenderem o papel do Conselho. Que gostaria de propor a
realização de uma audiência pública. Nesse momento, como mais uma vez todos estavam ficando
exaltados, o Conselheiro Antônio explicou que esse é um espaço de construção coletiva e se a pessoa
vier para esse espaço achando que vai conseguir as coisas sozinha, está muito enganada, mas se veio
para cá de coração aberto para construir coletivamente, ela está no lugar certo. E se a Conselheira fez a
proposta de audiência pública, é preciso respeitar e votar na proposta e entender o que o coletivo quer e
não o que uma pessoa quer. Pediu a colaboração para que todos ouçam o que está sendo dito e
respeitem as falas, concordando ou não com as mesmas. A Conselheira Paula destacou que é preciso
lembrar que os Conselheiros respondem perante a Lei, da mesma forma que a gestão. A Conselheira
Vilna disse que aqui ninguém vai ganhar nada no grito. Uma pessoa na Plenária, não identificada
questionou o porquê de nunca antes ter sido debatido esse tema no Conselho. Ficando esclarecido
pelos presentes que não é a primeira vez que o Conselho está debatendo o tema. A Conselheira Vilna
disse que é da mesma linha de pensamento da Conselheira Luciana, de que é preciso ter
responsabilidade com os seus nomes e destacou que muitos podem não saber, mas que os Conselheiros
de saúde não ganham nem um centavo para realizar esse trabalho, que é um trabalho totalmente
voluntário, que até o almoço eles pagam quando tem reunião na SMS o dia inteiro, que as vezes tem
transporte para levá-los para a reunião e as vezes não tem. Destacou que não é qualquer um que quer
entrar para o Conselho, pois precisa doação de tempo e maioria das pessoas trabalha. Disse que queria
deixar claro que não está reclamando do trabalho, até pelo fato de que quando a pessoa se dispõe a
entrar no Conselho, precisa entender que Leis precisam ser respeitadas e que é o nome de cada um que
está sendo colocado no Ministério Público e outros órgãos e, que assim como o Secretário pode ser
preso se algo não for feito corretamente, os Conselheiros também podem ser. Disse que não sabe dizer
quem foi a pessoa que foi dizer para a população que o Conselho não quer aprovar a cirurgia bariátrica
e que isso não foi correto. Disse que os Conselheiros sabem que houve esse tipo de articulação e que a
pessoa que fez isso deve ter um caráter duvidoso e que é preciso que as pessoas confirmem esse tipo
de informação antes de acreditar. Destacou que o Conselho não é contra a nada que seja de benefício
para a população, mas se acontecer alguma coisa errada, lá na frente são os conselheiros que serão
responsabilizados e podem até ser presos. A S r \ Vilna lembrou que certa vez fizeram uma pergunta ao
Secretário de Saúde com relação a alguma coisa que dizia respeito ao outro Governo e ele respondeu
que o “Conselho tinha aprovado”. O Dr. Jose Carlos disse que nunca disse isso para os Conselheiros,
destacando que nem vem nas reuniões. A Conselheira Glória disse que o Secretário já respondeu isso
sim. O Seçretário continuou afirmando que nunca respondeu isso e pediu para não colocarem palavras
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tudo que está sendo discutido nessa plenária diz respeito à segurança do processo e a segurança dos
pacientes. Disse que a etapa mais importante do processo já foi aprovada pelo Conselho, que foi o
Chamamento Público. Disse que ninguém habilita serviço com planta, com projeto, que o serviço vai
precisar estar montado com os equipamento para ser vistoriado e, após cumpridas as exigências, poder
receber a habilitação. Disse que ele sempre olha para as necessidades das pessoas e que Atenção
Básica pode não estar funcionando como deveria estar, mas que isso não anula a necessidade de quem
já está na outra ponta, precisando de uma intervenção cirúrgica para depois poder voltar ao tratamento
do ambulatório. Disse que hoje pode colaborar com o seu voto e que o seu voto é pela continuidade do
processo e o que o Conselho pode fazer e aprovar ou não, isso hoje, pois todos estão em um ambiente
democrático e as falas e opiniões contrárias precisam ser respeitadas e para que possam avançar com
responsabilidade, para trazer uma qualidade de vida melhor para aqueles que precisam da cirurgia
bariátrica. Disse que convida os Conselheiros presentes nessa Plenária, para que com serenidade,
possam respeitar as etapas do processo, que só chegará no seu final se o Governo Municipal tiver a
competência para tal e, que ele tem certeza que todos vão cobrar para que isso aconteça, mas que hoje
o papel do Conselho é aprovar ou não mais uma etapa desse processo. O Conselheiro Antônio disse
que o que foi enviado para os Conselheiros não foi especificamente quanto à necessidade de inclusão
da Tabela Municipal nesse processo e que nem entrou dessa forma na pauta e que isso precisa ficar
registrado. A Dra. Clara explicou que a Tabela Municipal consta do Projeto que foi enviado. O Dr.
Rafael explicou que no trâmite processual da Chamada Pública, há necessidade de ter os
valores/tabela e que o Conselho participou com os seus representantes(Conselheiros Dr. Zarro e Sr3.
Menaide), na época em que o Chamamento foi aprovado (2018), da montagem desse processo
juntamente com a Dr3. Ivia. Disse que hoje precisa da aprovação da Tabela Municipal pelo
COMSADC, para que possam dar andamento no processo. Destacou que a SMS está se baseando na
Tabela que o Estado pratica. O Conselheiro Marcos (Quinho) disse que queria destacar que o Dr.
Jose Carlos, na sua fala, disse que faria no HMMRC, um Hospital do Câncer quando saísse a
Maternidade do Hospital. O Secretário de Saúde, Dr. Jose Carlos disse que não foi isso que falou, de
que fecharia a Maternidade e que o Conselheiro entendeu errado. O Sr. Marcos (Quinho) se
desculpou por ter entendido errado. Em continuidade o Sr. Marcos (Quinho) disse que esteve na data
de hoje, por volta das 7:40 h na UPH Xerém e perguntou para a equipe se tinha na Unidade, aparelho
de pressão para obeso e foi informado de que não tem. O Conselheiro destacou que nem o básico tem
na Unidade. O Dr. Jose Carlos disse que isso ainda está sendo votado e que é um passo de cada vez.
Nesse momento os presentes na Plenária, começaram a falar todos ao mesmo tempo e o Conselheiro
Marcos (Quinho) disse que vai esperar os resultados. A Presidente, Dra. Clara pediu silêncio e
destacou que o debate foi mais que democrático e que agora precisa finalizar devido ao tempo do
auditório. A PRESIDENTE COLOCOU EM VOTAÇÃO A TABELA MUNICIPAL PARA
CIRURGIA BARIÁTRICA QUE FOI LIDA PARA A PLENÁRIA, PELO SR. HELIO DO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA SMSDC E QUE CONSTA NO PROJETO
ENVIADO AOS CONSELHERIOS, QUE NÃO FOI APROVADA, SENDO DEZESSEIS
VOTOS CONTRA, SEIS VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO. A Conselheira Glória,

interrompeu e destacou que o Conselho poderia aprovar a Tabela SUS, sendo que a gestão explicou
que a Tabela SUS não carece de aprovação, mas há a necessidade de aprovação de Tabela Municipal
para que possam dar andamento no processo. A D r \ Clara disse que como estava tudo muito confuso,
que o Jurídico esclarecesse mais uma vez. O Dr. Rafael explicou que é importante a aprovação da
Tabela Municipal e que a mesma está baseada na Tabela Estadual, para que possam prestar o serviço
nos moldes que a SMSDC quer implementar. Que a Tabela SUS não daria condições de terceirizar em
cima dela, uma vez que tudo vai ficar a cargo da terceirizada, como equipamentos, mão de obra, etc. O
Conselheiro Marcos(Quinho) perguntou qual seriam os valores da Tabela SUS. O Dr. Rafael disse
que não teria a tabela em mãos nesse momento, mas que não é necessário aprovar a Tabela SUS e que
com a tabela SUS, nenhuma terceirizada vai conseguir prestar o serviço. O Conselheiro Antônio
propôs a realização de uma reunião extraordinária de pauta única para trata desse assunto na Plenária e
dessa forma poderão esgotar todas as dúvidas. A Conselheira Luciana disse que não se sente segura
para aprovar nada que ela não esteja entendendo. Disse que pesquisou rapidamente os valores da
n \
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Tabela SUS na Internet e gostaria de saber os motivos da diferença entre a Tabela SUS e os valores da
Tabela Municipal que está sendo proposta. Disse que também concorda com uma reunião
extraordinária de pauta única, onde deverá ser apresentado para a Plenária, todos os esclarecimentos
necessários. D r \ Clara disse que também concorda em esgotar esse assunto em reunião
extraordinária, pois houve uma falha no texto do Projeto da Bariátrica, enviado pelo Planejamento ao
Conselho, onde se diz “Tratar-se da Tabela Municipal “ou” Tabela SUS...”, pois devido a isso deu uma
confusão para o entendimento e que também não foram trazidos os valores da Tabela SUS para
comparação. FOI ENCAMINHADA A PROPOSTA DO CONSELHEIRO ANTÔNIO, DE
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Duque de Caxias tem sido pioneiro na área de educação em saúde, de educação continuada, de
desenvolvimento de pessoal e na sua qualificação, na Região Metropolitana. Disse que apesar do
Município incentivar outros municípios a compor os setores de educação permanente, aconteceu um
enfraquecimento do setor, em Duque de Caxias. Na apresentação destacou: “Indicador do Plano
Municipal de Saúde - Outros indicadores são diretamente dependentes dele. Indicador do Plano de
Ação Estadual de Educação Permanente Em Saúde (PEEPS); Esforço da Comissão Permanente de
Integração Ensino-Serviço da Região Metro I para institucionalização e fortalecimento dos Setores de
EPS; Aproximação dos Gestores através de inserção nos espaços de articulação regional (CIR, C IE S
Estadual; GTs, etc.); Aproximação dos Gestores no âmbito local (Visitas programadas aos
municípios" com sucesso ”); Apoio para qualificação dos técnicos da área; Apoio para elaboração dos
Planos de Ação Regional e Municipais de Educação Permanente em Saúde ”. Destacou o comentário
do Conselheiro Pedro, e disse que foi muito bem colocado, quando falou do apóio das Universidades e
dos técnicos nas questões da saúde e disse que isso se torna um alicerce na questão na educação.
Destacou também que educação permanente não é o mesmo que fazer treinamento com o pessoal de
forma permanente. Outros destaques da apresentação: “Falando de Educação Permanente em
Saúde (EPS) - A ideia de E P S começa no campo da Educação, nas déc. 20 e 30, e cresce na déc. 60:
Diferenças entre educação de crianças e adultos
Qualificativo “Educação”. Valorização da
aprendizagem não só pelos meios formais (produção de conhecimento a partir das experiências de
vida);Educação ao longo da vida;
Qualificativo “Permanente Nas déc. 80 e 90 a OPAS recupera
a ideia de Educação Permanente: Comunidades de aprendizagem (relações de Educação formal, não
formal e informal se cruzam). Educação sem fronteiras institucionais (escola <=> território), ou seja, a
tarefa da educação é uma tarefa das instituições de ensino e seu compromisso com o território,
incluindo serviços de saúde, trabalhadores da saúde e usuários dos serviços
Qualificativo
“Saúde ” E d u ca çã o P erm a n en te em S a ú d e (EPS) - OPAS: Vertente Pedagógica - Aprendizagem
significativa, que opera sentidos para organizar os processos formativos (maior capacidade de
dialogar com a realidade, os conceitos com as pessoas que os operam); - Vertente de Planejamento; Base no P ES; - Todo nós planejamos, não só o planejador; - Todos formulam a partir de suas
experiências
todos têm idéias sobre saúde. - E no encontro entre os diferentes atores que existem as
disputas; - E P S surge como o dispositivo que produz visibilidade a esses conflitos, a essas disputas; Possibilidades de construção de novos acordos de convivência. “.P erm a n e n te em S a ú d e (E PS) é
A P O IO à G estão - Quadrilátero: Rodas; - Gestão: Serviços, Processo de trabalho, Esquema
terapêutico. “A S itu a çã o do S eto r: Reconhecido pela Gestão; Não reconhecido no Organograma;
Sem cargo; Anterior mente, não estava alinhado à estrutura de apoio à Gestão; Tenta, apesar de tudo,
oferecer o apoio à Gestão”. O Sr. Tony destacou que não são só os gestores que planejam, todos
estão o tempo todo fazendo isso, inclusive os Usuários. Que no processo de planejamento surgem
problemas que precisam ser resolvidos, pois a visão da gestão é uma, a visão do Usuário é outra, e
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assim sucessivamente e que essas visões diferenciadas geram conflitos. Disse que quando a Educação
Permanente traz isso à visibilidade para discutir, começam a aparecer as novas possibilidades para a
construção da resolução dos problemas que possam aparecer e que os alicerces da Educação
Permanente em Saúde são os segmentos participando em conjunto e conversando e que quando isso se
dá no âmbito na roda e se ouve cada um dos segmentos, conseguem ter uma visão de todas as
perspectivas. Disse que essa gestão não diz somente respeito à gestão do SUS, mas se dá no âmbito do
sistema de saúde, no âmbito do processo de trabalho e da própria população, que também faz o seu
planejamento e gerencia o seu tratamento. A proposta do DDP é avançar nesse sentido, assim como
foram pioneiros na Educação Continuada no Município, também quer avançar, como outros
Municípios, Estado e o País. Destacou que o cargo que havia no setor foi perdido e que para haver um
vínculo com o Departamento com o qual o DDP estava ligado, foi dado um outro cargo, que também
precisou ser dispensado, pois a responsável entrou de licença especial, aguardando a aposentadoria e
que o setor não tem uma representação formal, não é reconhecido no organograma, como o setor que
gerencia a educação permanente e até é reconhecido como um setor que dá apoio aos eventos e cuida
da questão dos treinamentos e que não está alinhado às novas necessidades, que é trazer a tona tudo
que vem sendo trabalhado ao longo do tempo e que a proposta é avançar. Destacou que têm
conseguido conquistas em outros Municípios e, que apesar das dificuldades, continuam dando apoio
aos departamentos da SMSDC, trabalhando por trás dos bastidores, como foi quando da realização da
Conferência Municipal de Saúde. Informou que representa o Município na Comissão de Ensino
Serviço da Região, está visitando os municípios e têm conseguido conquistas, mas não tem como
conseguir conquistas na Região e não ter esse olhar para dentro do próprio Município e saber onde o
DDP está nesse processo. Disse que essa pauta vinha sendo adiada, mas que é importantíssima, pois o
DDP precisa conversar com outros setores de igual para igual, precisa corrigir isso no organograma e
pediu ajuda do Conselho nesse direcionamento, para as questões da Educação Permanente, como apoio
à gestão. O Conselheiro Pedro parabenizou o Tony pela apresentação. Disse que é preciso chamar a
atenção para esse departamento que apesar de “invisível”, é extremamente importante. Destacou que é
um Departamento que requalifica as pessoas que estão diretamente ligadas a assistência da população,
que quando busca o serviço, quer receber o melhor e não sair sequelado por algum tipo de erro e que o
DDP promove isso. Disse que as vezes é difícil sensibilizar a gestão para essa necessidade. Disse
entender que esse Departamento pode ser o melhor do nosso mundo e o que for possível para o
Conselho fazer, irá fazer. O Conselheiro Antônio também parabenizou o Tony pela apresentação e
por trazer mais uma vez essa questão aqui. Disse que já houve um avanço nesse processo, quando
ficou entendido que o Departamento deveria ficar ligado ao RH e depois houve um retrocesso. Disse
que o Conselho já deliberou questões de núcleos de educação continuada nas Unidades e que
anteriormente existiam esses espaços em algumas unidades e as Unidades foram perdendo esses
espaços. Disse que se a Educação Continuada estivesse funcionando como deveria, talvez a discussão
sobre a bariátrica já teria sido resolvida. Disse que o RH tem um papel importante e esse departamento
deveria estar integrado no RH, dentro do Organograma da Secretaria e que isso vem sendo falado na
Plenária desde o ano de 2010. A Conselheira Gloria disse que já fez parte da Educação Continuada e
que existe uma conta antiga, antes da mudança da Lei, de quinhentos e cinqüenta e nove mil,
setecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos. E destacou que como a Educação é
permanente, por si, ela se sustenta sozinha e não precisa da gestão para colocar dinheiro e avisou ao
Tony que o dinheiro está na conta. Disse que tem mais dinheiro na conta nova e precisa fazer o projeto
para dar encaminhamento. Disse que na época estava entre a UERJ e a UNIGRANRIO gerir esse
recurso, mas que por um voto a UERJ ganhou. Acredita que devam votar a proposta de reconstruir a
Comissão de Educação Permanente para acompanhar e que sua opinião é que o DDP venha para
dentro do prédio da SMSDC. O Sr. Tony disse que o recurso é em tomo de um milhão de reais, sendo
que ele vem para a Região. Estavam sendo depositados desde 2007 e terminou em 2011 e que na
Região alguns Municípios ficaram responsáveis por executar esses recursos para a Região e que o
primeiro valor que a Conselheira Glória citou não é exclusivo para a educação continuada de Duque de
Caxias e sim da Região e que o DDP está tentando dar andamento, mas os recursos estão em quatro
Municípios diferentes. Explicou que o DDP estava ligado ao Departamento de RH, mas que a proposta

REALIZAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PAUTA ÚNICA PARA DEBATER O
TEMA TABELA MUNICIPAL PARA CIRURGIA BARIATRICA. PROPOSTA APROVADA
POR UNANIMIDADE E A DATA SERÁ DEFINIDA POSTERIORMENTE PELA COMISSÃO
EXECUTIVA DO COMSADC. 12-) Formalização da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal DDP - O Enfermeiro Tony fez apresentação em data show, deixando disponibilizada ao COMSADC.

Se apresentou para a Plenária, disse que estava acompanhado da colega do setor, Sr3. Patrícia.

Explicou o motivo da solicitação da pauta: “Formalização e Alinhamento do Setor de Educação
Permanente em Saúde no Organograma da Secretaria Municipal de Saúde O Sr. Tony destacou que
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é justamente desvincular, de forma que pudessem estar alinhado com os demais departamentos e
conversar de igual a igual. A Conselheira Glória disse que nesse caso, não poderia ser uma Divisão.
A Conselheira, Dra. Sandra perguntou qual seria a proposta do DDP. O Sr. Tony respondeu que
poderia ser um Departamento. A Dra. Sandra disse que o cargo de um Departamento é quatro mil
reais. O Conselheiro Antônio disse que entende que isso tem que ser melhor conversado com a gestão
e ser trazido para a pauta em outro momento novamente, de forma que seja tomada uma decisão justa.
O Dr. Jose Carlos disse que houve uma bagunça nas contas estaduais e federais e precisa ver como
vão fazer, pois não estão recebendo tudo. A Conselheira Glória disse que o Conselho não está
defendendo a criação de cargo e sim que a estrutura funcione. D ra. Clara fez uma proposta que o Tony
volte a conversar novamente com a gestão na próxima quarta-feira, juntamente com ela e a Professora
Roberta, sendo acatada a proposta por consenso. A Dra. Clara agradeceu pela presença do Secretário e
pediu desculpas se algo não saiu como deveria. A reunião foi encerrada às 12:34 h. Eu, Cláudia Regina
de Jesus A. dos Santos, Secretária Executiva do COMSADC, redigi e lavrei a presente ata em livro
próprio, para que após aprovada venha a surtir seus efeitos legais. Duque de Caxias, 08 de Junho de

Presidente do COMSADC

Secretária Executiva do COMSADC

RESOLUÇÃO N° 029/COMSADC/2019
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:
Art. 1° - Tornar do Conhecimento Público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, a Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais - REMUME 2019, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de
Duque de Caxias.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.

Duque de Cará
h ra . C l

Subse'
Regulaç;

,5 de Julho de 2019

t. S. ü irv J lk o

Dr3. Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC
Resi

ao edit

CVátídia Regina Üe J. A. dosxSantos
Secretária Executiva do COMSADC
HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2°, do Art. 1°, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 029/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019

WashingtonJReis^de Oliveira j 1 ^'.O^OLO DE REocBIMt
Prefeito Municipal

| Recebido por:
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE DUQUE DE CAXIAS

RESOLUÇÃO N° 030/COMSADC/2019
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, a Programação Anual de
Saúde - PAS 2020, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.

Duque de CaxigS^J de Julho de 2019
Va° e F/scai/>

oramef>fo

Dr3. Clara Lucia Q. dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC
ão edit;

HOMOLOGO

CAPÍTULO I
Das disposições preliminares
Art. 0 1 - 0 presente Regimento foi elaborado em decorrência da atualização da Lei

Municipal n°. 2.716/15 de 14 de julho de 2015, que institui o Conselho Municipal de
Saúde e tem por finalidade estabelecer normas de organização e definir atribuições do
Conselho, sua Diretoria Executiva e suas comissões, caracterizando o relacionamento
entre os órgãos que compõem, o entrosamento dos seus membros, distribuindo atribuições,
quer especificas, quer gerais, definindo funções, tarefas, responsabilidade e fixando
normas de funcionamento. O COMSADC terá sua sede na Secretaria Municipal de Saúde
localizada na Alameda James Franco n°. 03, Jardim Primavera Duque de Caxias-RJ.

CAPÍTULO II
Da definição, Natureza e fins
Art. 0 2 - 0 Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, também denominado

COMSADC de caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do Governo Municipal, dos Prestadores de Serviços de Saúde, dos
Profissionais de Saúde e dos Usuários de Serviços de Saúde. Garantirá em sua formação
que a metade do número total de seus membros seja de representantes dos Usuários.
Atuará em instância Municipal na formação de estratégias e no controle da execução da
política da Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, e suas decisões serão
apresentadas sob a forma de resoluções, em conformidade com a Lei n°. 2.716/15 de 14 de
julho de 2015.

Art. 03 - São atribuições do Conselho:

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 030/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, ló de Julho de 2019
Washington Reis de Oliveira
PROTOCOLO DE RECEBIMB
Prefeito Municipal
Recebido por: ____________

RESOLUÇÃO N° 031/COMSADC/2019
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, o novo Regimento Interno do
COMSADC, em anexo, que será utilizado a partir de sua publicação.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.

Duque de C.

6 de 2019

'‘r- ■ iltóe
Dr3. Clara Lucia C. dos Santos Carvalho595g.i
Presidente do COMSADC

Re ilação 6'

ÊN

APROVADO PELA PLENÁRIA, EM REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2019
PUBLICADO ATRAVÉS DA RESOUÇÃO N°031/COMSADC/2019 DE 15/07/2019

CAPÍTULO III
Da finalidade, Competência e Atribuição do Conselho

Claudia Regina/de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

Zttâ U i

		
Sexta-feira
26 de Julho de 2019

'

7. A. dos Santos
audia Re
Secretária Executiva do COMSADC
HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 031/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019
Washington Reis de Oliveira r—.... •---- --------------Prefeito Municipal
j PROTOCOLO DE REu
Recebido por.

1. O COMSADC é um órgão deliberativo, fiscalizador responsável pelo planejamento,
acompanhamento, controle e avaliação das políticas de saúde do Município de Duque de
Caxias terá como base o artigo 4o da Lei 2.716| 14|07/2015.

2. Promover diagnósticos de Saúde da população alvo e das Instituições e Entidades
Prestadoras de Serviços, obtendo assim fundamentos técnicos que permitam a
determinação de prioridades de atendimento.
3. Promover a integração de serviços de Saúde no Município, de modo que possam vir a
formar uma rede única, regionalizada e hierarquizada.
4. Estabelecer prioridades na celebração de contratos entre o setor público e o setor
privado das Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde na definição da rede
complementar do SUS - Duque de Caxias.
5. A partir de indicação do COMSADC, o poder público, poderá intervir, descredenciar
ou desapropriar os serviços de natureza privada que contrariem as diretrizes do Sistema
Único de Saúde ou termos previstos nos contratos e aditivos firmados com o Poder
Público.
6. Estabelecimento das diretrizes a serem seguidas pelo Governo Municipal, pertinentes à
política de saúde, quanto:
a) Gerenciamento de recursos financeiros e outros destinados à Saúde.
b) Identificação das principais causas de morbidade e mortalidade.
c) Implantação de plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da Rede
Municipal de Saúde.
7. Definir anualmente prioridades para elaboração de programas e projetos, assim como
propor, receber e analisar propostas e votar o Plano Municipal de Saúde.
8. Propor e controlar o treinamento, reciclagem e capacitação dos servidores da Rede
Municipal de Saúde. Participar da elaboração e do planejamento de campanhas educativas
cujos objetivos visem proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população de
Duque de Caxias.
9. Propor e participar de jornadas, seminários, congressos, conferências e outros eventos
destinados ao estímulo e ao aperfeiçoamento das práticas de Saúde, do conhecimento da
legislação e da administração das instituições de Saúde.
10. Avaliar ações dos serviços de Saúde e propor, quando for o caso, novas diretrizes à sua
expansão e aperfeiçoamento das mesmas.
11 .Deliberar sobre as propostas da Secretaria Municipal de Saúde sobre as necessidades de
contratação, fiscalização, controle, avaliação, rescisão de contratos e convênios de serviços
privados de saúde.
12. Estabelecer critérios e parâmetros de classificação das Unidades de Saúde que integram
o SUS - Duque de Caxias.
13. Promover Auditorias nas Unidades de Saúde Pública ou privada (conveniadas ao SUS),
quando for necessário.
14. Solicitar e promover assessoria quanto à questão técnicas.
15. Elaborar, votar, aprovar e alterar o Regimento Interno do COMSADC.
9
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26 de Julho de 2019
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16. Fiscalizar:
a) O funcionamento do SUS - Duque de Caxias.
b) A execução dos projetos e planos de Saúde no Município.
c) O cumprimento da legislação vigente sobre as ações e serviços de Saúde.
d) O gerenciamento e aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde.
e) Vedar transferência de recursos para financiamento de ações não previstas nos planos
de saúde do Município de Duque de Caxias, exceto em situações de calamidade publicas,
que será objeto de avaliação do COMSADC.
f) Organizar a Conferência Municipal de Saúde
g) Promover seminários e debates a respeito de assuntos relativos à saúde.
h) Acompanhar e avaliar a política, insumos, produtos farmacêuticos e equipamentos para
saúde no nível municipal.
i) Convocar, se necessário, para participar das reuniões, em caráter consultivo,
universidades, entidades de classe, empresas, secretários municipais, políticos ou
técnicos que possam contribuir para o desenvolvimento das ações do COMSADC.
j) Assessorar e organizar os Conselhos Gestores em todas as unidades públicas de saúde
do Município.

CAPÍTULO IV
Da Composição

Art. 0 4 - 0 COMSADC definido conforme a Lei Municipal 2.716/15, no artigo 5o, será
composto de 32 (trinta dois) Conselheiros Titulares e igual número de Suplentes,
representantes de entidades, eleitos a cada 4 (quatro) anos, sendo:
I - 50% de entidades de Usuários;
II - 25% de entidades de Trabalhadores de Saúde:
III - 25% de entidades de Governo, de Prestadores de Serviço de Saúde, contratados e/ou
conveniados ao SUS, no Município de Duque de Caxias e Instituições de Ensino Superior
na área da Saúde.

Parágrafo Io - Os membros do COMSADC poderão ser reconduzidos, de acordo com a

Lei.

Parágrafo 2o - As indicações dos Conselheiros Titulares e Suplentes serão feitas da forma
que se segue:

a-) Os representantes do Governo pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
b-) A escolha dos Membros do COMSADC e seus suplentes será feita de comum acordo
pelas entidades e/ou instituições representativas, em fóruns específicos amplamente
divulgados e será encaminhada ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, para as
providências necessárias.

Parágrafo 3o - Até 180 dias antes do término do mandato dos Conselheiros, a Comissão
Executiva do COMSADC ficará responsável pela elaboração de Regulamento Eleitoral,
que será encaminhado para apreciação e aprovação da Plenária, onde deverão ser definidas
as Instituições e Movimentos Sociais e Comunitários que participarão do processo
eleitoral, conforme Capítulo III, Artigo 6o da Lei 2716/2015.
CAPÍTULO V
Do Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
Art. 05 - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e
extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente, pela Comissão Executiva, pelo
Gestor Municipal ou por requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros do
COMSADC, no prazo mínimo de 10(dez) dias de antecedência.

Parágrafo Io - para realização das reuniões será necessária em primeira convocação, a
presença de, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um, dos membros do COMSADC
e, em segunda convocação, com qualquer número dos Membros do COMSADC,
deliberando sempre pela maioria dos votos dos presentes, observada a paridade a que se
refere o Parágrafo Único do Artigo 2o. da Lei.
Parágrafo 2o - “As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão

remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a
dispensa do trabalho sem prejuízo para o Conselheiro. Para fms de justificativa junto aos
órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de
participação de seus membros durante o período das reuniões, representações,
capacitações e outras atividades específicas”. (Resolução 453, CNS 2012). (INCISO X,
TERCEIRA DIRETRIZ, RESOLUÇÃO N°. 453, DE 10 DE MAIO DE 2012,
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE).

Art. 06 - As decisões do COMSADC serão tomadas pela maioria simples dos votos
abertos, livres e democráticos de seus membros com direito a voz e voto, ou seja,
devidamente credenciado.
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Parágrafo Io - As Plenárias serão públicas, podendo ser assistidas por qualquer cidadão,
porém com direito a voz e sem direito a voto. O direito a voz poderá ser concedido por um
Conselheiro, desde que o assunto a ser abordado tenha relação com a pauta em debate.
Parágrafo 2o - A Pauta das Plenárias deverá ser pré-definida pela Comissão Executiva,
atendendo as demandas do Município.
Parágrafo 3o - A Comissão Executiva deverá indicar dois Conselheiros como Ouvidores,
que serão responsáveis pelo atendimento das demandas trazidas pela população durante a
realização das Reuniões Ordinárias.
Art. 07 - A eleição do Presidente do COMSADC e da Comissão Executiva se dará na
primeira reunião ordinária que se realizará após a designação do Conselho Municipal de
Saúde por ato do Prefeito e posse do Colegiado.
Art. 0 8 - 0 Presidente do COMSADC será também o Presidente da Executiva e na sua

ausência ou impedimento será substituído pelo Vice-Presidente, Primeiro Secretário e
Segundo Secretário nessa ordem.

Art. 09 - Caso haja ausência definitiva do(a) Presidente Eleito(a) do COMSADC,

independente do segmento, será convocada uma nova eleição para o término do mandato
durante o restante do período vigente. Entende-se por ausência definitiva, a ausência do
Presidente do Conselho por período igual a 60 (sessenta) dias ininterruptamente.

Art. 1 0 - 0 COMSADC poderá sempre que necessário:
a) Solicitar assessoria técnica para dirimir dúvidas e obter pareceres sobre projetos a
serem implantados e que serão debatidos e decididos pela Plenária, e;
b) Criar comissões, tantas quantas forem preciso, para promover estudos, exercer
coligações e emitir pareceres a respeito de assuntos específicos podendo convidar e
nomear pessoas e/ou entidades não participantes ao Conselho. AS COMISSÕES
CRIADAS TERÃO UM MÍNIMO DE TRÊS E UM MÁXIMO DE CINCO MEMBROS,
tendo um Coordenador-relator que representará a Comissão perante o Conselho.
c) Quando houver necessidade de indicação de representes das Comissões, em qualquer
instância e que requeira ordenamento de despesas para participação dos integrantes, se
dará conforme os seguintes critérios:
I-) Que tenha frequência regular nas reuniões da referida comissão,
II-) Que o integrante seja indicado pela Comissão e referendado pelo COMSADC
d) Serão Comissões Permanentes do COMSADC:
I- ) Comissão de Garantia de Direito à Saúde.
Temas Pertinentes: Qualidade e Gestão de Serviços, Trabalho e Saúde, Gênero e Saúde,
Política de Insumos e Medicamentos e Vigilância em Saúde, receber e analisar denúncias.
II- ) Comissão de Legislação em Saúde.
Temas Pertinentes: Leis Básicas de Funcionamento do SUS e questões Éticas e
Reguladoras.
III- ) Comissão de Gestão, Financiamento e Orçamento.
Temas Pertinentes: Agenda de Saúde, Financiamento do Setor e Aplicação dos Recursos.

Art. 11 - Cada Conselheiro deverá participar de, no mínimo, 01 (uma) Comissão ou Grupo

de Trabalho devidamente constituídos, além da participação em Conferências, Seminários,
Fóruns, etc, organizados pelo COMSADC.

Parágrafo Único - As comissões deverão apresentar relatórios à Comissão Executiva do
COMSADC, para dar notoriedade e publicidade as suas ações.
CAPÍTULO VI
Do Mandato dos Conselheiros
Art. 12 - Os mandatos dos Membros Titulares e Suplentes do COMSADC serão de 48
(quarenta e oito) meses, sendo que:
Parágrafo Io - Os Conselheiros poderão ser substituídos por vontade própria ou por
decisão das Entidades ou Órgãos que representam, devendo a substituição ser feita em até
trinta dias a contar da data da vacância, utilizando os mesmos critérios da indicação
original.
Parágrafo 2o - PERDERÁ O MANDATO O MEMBRO TITULAR OU O SUPLENTE,
NA AUSÊNCIA DO TITULAR, QUE FALTAR A TRÊS REUNIÕES ORDINÁRIAS
OU EXTRAORDINÁRIAS CONSECUTIVAS OU SEIS ALTERNADAS DE FORMA
NÃO JUSTIFICADA, NUM PERÍODO DE DOZE MESES, DEVENDO A
SUBSTITUIÇÃO OCORRER NOS MOLDES DO PARÁGRAFO ANTERIOR, SENDO
OS CRITÉRIOS PARA ABONO DAS FALTAS, OS MESMOS PREVISTOS NA
FORMA DA LEI.
'\
6

46
BOLETIM nº 6723

		
Sexta-feira
26 de Julho de 2019

Boletim Oficial
do Município

Parágrafo 3o - Deverá o Conselheiro Titular, comunicar oficialmente ao seu Suplente,
com cópia para a Secretaria Executiva do COMSADC, no mínimo com três dias de
antecedência, sua substituição pelo membro Suplente nas reuniões.

i) Convocar Plenárias ordinárias e extraordinárias, reuniões da Comissão Executiva, para
tratar de questões urgentes.

Parágrafo 4o - Os casos não previstos na forma da Lei, conforme parágrafo 2o, os

a) Contribuir e auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições.
b) Substituir e representar o Presidente nas suas faltas e impedimentos.

Conselheiros poderão enviar documento à Comissão Executiva, que analisará e emitirá seu
aceite ou não da justificativa, tendo o Conselheiro a obrigatoriedade de acatar tal decisão e
sem direito a qualquer recurso.

Parágrafo 5o - Até 180 dias antes do término do mandato dos Conselheiros a Comissão
Executiva se reunirá para elaborar propostas e definir um novo processo eleitoral.
CAPÍTULO VII
Da Comissão Executiva
Art. 13 - A Comissão Executiva, também colegiada e tendo em sua formação pelo menos

metade de seus membros representando os Usuários será composta de: Presidente, vicepresidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros e Primeiro e
Segundo Vogais.

Parágrafo Único - A Comissão Executiva será subordinada ao Plenário do Conselho.
Art. 14 - Compete a Comissão Executiva:

a-) Reunir-se ordinariamente, semanalmente e extraordinariamente sempre que for preciso
por convocação da maioria absoluta de seus membros.
b-) Dirigir e administrar os assuntos do COMSADC, cumprindo e fazendo cumprir esse
regimento e as orientações, normas e decisões da Plenária Geral e da própria Executiva
nessa ordem.
c-) Executar deliberações, regulamentos e resoluções do COMSADC e da Comissão
Executiva.
d-) Organizar e propor a pauta das Plenárias do COMSADC.
e-) Organizar o Regimento Interno e os regulamentos do COMSADC, observando seu
cumprimento e divulgando-os na imprensa sempre que for necessário.
f-) Expedir convites para reuniões e outros eventos promovidos pelo COMSADC.
g-) Conceder licenças a seus membros nomeados para as Comissões Técnicas a partir da
aprovação prévia em Plenária do COMSADC.
h-) Organizar anualmente a dotação orçamentária do COMSADC, encaminhando ao Poder
Executivo, de modo a compor a Lei Orçamentária Anual.
i-) Executar suas despesas de acordo com a dotação aprovada e prestar contas de seus
gastos à Plenária do COMSADC, bimestralmente.
j-) solicitar a presença em sua rede de funcionários cedidos pelo Poder Público,
devolvendo-os se necessário ao seu local de origem e/ou solicitando outros,
k-) Comparecer à sede do COMSADC com frequência necessária.
1-) Apor seu visto e/ou voto nos originais dos artigos destinados à publicação em jornais de
circulação e/ou na imprensa em geral.

Parágrafo Io - OS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA QUE FALTAREM A
TRÊS REUNIÕES CONSECUTIVAS OU TRÊS ALTERNADAS, SEM
JUSTIFICATIVA, NO PERÍODO DE DOZE MESES, SERÃO AFASTADOS E OS
SUBSTITUTOS INDICADOS PELA PLENÁRIA DO CONSELHO, SENDO OS
CRITÉRIOS PARA ABONO DAS FALTAS, OS MESMOS PREVISTOS NA FORMA
DA LEI.
Parágrafo 2o - Os casos não previstos na forma da Lei, os Conselheiros poderão enviar
documento à Comissão Executiva, que analisará e emitirá seu aceite ou não da
justificativa, tendo o Conselheiro a obrigatoriedade de acatar tal decisão e sem direito a
qualquer recurso.
Art. 15 - Cada Membro da Comissão Executiva terá definida a sua função. Assim sendo,
CABERÁ ao:
1. Presidente:

a) Presidir as reuniões da Comissão Executiva e a Plenária Geral.
b) Assinar atos aprovados pela Plenária ou pela maioria da Comissão Executiva, conforme
o caso, e também rubricar livros e documentos da Comissão Executiva, junto com cada
membro de função específica.
c) Desempatar votações quando for o caso, ou seja, após dois empates consecutivos em
votações específicas.
d) Representar o COMSADC em juízo ou fora dele e também em relação a terceiros.
e) Baixar deliberações, moções para conhecimento geral, dentro da legalidade instituída
em Lei e de acordo com o COMSADC.
f) Examinar a escrituração social e fiscal sempre que assim julgar necessário.
g) Assinar convites, documentos de identificação, crachás ou autorizações junto com o
Primeiro Secretário.
h) Convocar os membros da Comissão Executiva extraordinariamente, sempre que
houverquestões da competência desta Comissão, que precisem de soluções urgentes.

2. Vice-Presidente:

3. Primeiro Secretário:

a) Dirigir os serviços de secretaria
b) Comparecer à sede do COMSADC com a frequência necessária.
c) Substituir e representar o vice-presidente nas suas faltas e impedimentos.

4. Segundo Secretário:

a) Contribuir e auxiliar o Primeiro Secretário no desempenho de suas atribuições.
b) Substituir o Primeiro Secretário nas suas faltas e impedimentos.

5. Primeiro Tesoureiro:

a) Receber do seu antecessor, ao assumir o cargo, os livros e o caixa mediante balanço e
quitação entregando-os da mesma maneira ao ser substituído por quaisquer motivos.
b) Responsabilidade direta pelos recursos ordinários e/ou eventuais, destinados ao
COMSADC e/ou Comissão Executiva e assinar recibos dando quitação.
c) Manter em ordem sob sua responsabilidade os títulos de crédito do COMSADC e/ou
Comissão Executiva, além do arquivo de contas e documentos da tesouraria.
d) Processar as contas ordinárias e extraordinárias, efetuando, mediante recibos, o
pagamento das contas autorizadas pela Comissão Executiva.
e) Prestar informações solicitadas pelos Poderes Públicos, Entidades e Conselheiros do
COMSADC, relativos aos serviços da tesouraria, franqueando o exame dos livros os
documentos quando for o acaso.
f) Assinar os recibos do movimento do caixa.

6. Segundo Tesoureiro:

a) Auxiliar o Primeiro Tesoureiro no desenvolvimento de suas atribuições.
b) Substituir o Primeiro Tesoureiro nas suas faltas e impedimentos.

7. Primeiro Vogal:

a) Proceder as sindicâncias, diligências e fiscalizações quando assim for determinado.

8. Segundo Vogal:

a) Auxiliar o Primeiro Vogal no desenvolvimento de suas atribuições.
b) Substituir o Primeiro Vogal nas suas faltas e impedimentos

9. Secretária Executiva.

a) Manter em ordem e sob sua responsabilidade e guarda os documentos e arquivos do
COMSADC e da Comissão Executiva somente permitindo o acesso e manuseio por
pessoas autorizadas pela Plenária ou Comissão Executiva do Conselho.
b) Assinar com o Presidente de COMSADC convites, crachás, documentos de
identificação e escriturar livros de visitantes importantes.
c) Distribuir com o Segundo Secretário os serviços de Secretaria da Comissão Executiva
d) Depositar o recurso do COMSADC e da Comissão Executiva em estabelecimento
bancário oficial, assim como assinar com o Presidente cheques e ordens de pagamento das
despesas autorizadas.
e) Receber Suprimento de Fundos para atender as pequenas despesas do COMSADC.
f) Elaborar, assinar e expedir a correspondência do COMSADC.
g) Anotar, redigir em livro próprio e assinar com o Presidente as atas das reuniões do
COMSADC e da Comissão Executiva, após aprovação dos respectivos colegiados.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias.
Art. 16 - Qualquer Membro, Titular ou Suplente, do COMSADC, que venha a candidatar-

se a qualquer cargo político, seja para o âmbito municipal, estadual ou federal, estará
automaticamente afastado de suas funções de Conselheiro, a partir de sua indicação na
convenção do Partido Político, podendo retomar a sua função de Conselheiro, não sendo
eleito, desde que indicado formalmente pela entidade e/ou instituição representativa.

Art. 17 - Os Conselheiros do COMSADC somente poderão representá-lo, dentro ou fora

do Município, por atos e/ou opiniões, quando delegados pela Plenária ou pela Comissão
Executiva. Outrossim, não poderão utilizar sua condição de Conselheiro para obtenção de
favor ou vantagem própria.

Art. 18 - Para exercer seu poder de fiscalização, o Conselheiro do COMSADC,

devidamente identificado, terá direito de acesso a qualquer Unidade de Saúde Pública ou
Conveniada do Município a qualquer hora do dia ou da noite, desde que se dirija a direção
da unidade e solicite acompanhamento de um diretor ou de alguém responsável pela
Unidade.

Art. 19 - Quando houver necessidade, o COMSADC publicará nos meios de comunicação

oficiais e na grande imprensa suas decisões específicas e de interesse técnico-científico na
área da Saúde.

Art. 20 - Os casos omissos ou não previstos no presente Regimento, serão analisados pela
Comissão Executiva e resolvidos pela Plenária do COMSADC.
Art. 21 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data da sua aprovação, e somente
poderá ser modificado, no todo ou em parte, em Plenária do COMSADC especialmente
convocada para este fim, por edital, com pelo menos trinta dias de antecedência e
amplameMe divulgada na imprensa municipal.
'-CU-liÍA, j

Cláudia Regjiia J.A.Santos
Secretária Executiva do COMSADC
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Presidente do COMSADC

Sexta-feira
26 de Julho de 2019

47

Boletim Oficial
do Município

RESOLUÇÃO N° 032/COMSADC/2019

BOLETIM nº 6723

V - indicar e instalar as Mesas Eleitorais em número suficiente com a função de disciplinar,
organizar, receber e apurar votos;
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

VI - proclamar o resultado Eleitoral;
VII - apresentar ao Conselho Municipal de Saúde relatório do resultado do pleito, bem como
observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, no prazo de até
05 (cinco) dias após a proclamação do resultado;
VIII - indicar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos, conforme previsto no artigo 10°
(décimo) deste Regulamento Eleitoral, composta por 1 (um) Presidente, 1 (um) Io Secretário e 1
(um) 2o Secretário;
IX - indicar 01 (um) membro da Comissão Eleitoral para acompanhar as discussões dos grupos de
representações nas plenárias dos segmentos.
X - Participar de Atos, eventos e sempre que solicitado pelos segmentos que compõem o
Conselho Municipal de Saúde, bem como pelo próprio Plenário do Conselho;

RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, o Regulamento Eleitoral do
COMSADC para o Quadriênio Dezembro de 2019 a Dezembro de 2023, em anexo.

XI - decidir a respeito das inscrições de candidatura, e;
XII - recolher a documentação e materiais utilizados na votação e proceder a divulgação dos
resultados, imediatamente após a conclusão dos trabalhos das Mesas Apuradoras

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.

Duque de Caxias, 15 dç Julho de 2019
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Dr3. Clara Lucia C. dos Santos Carvallio
Presidente do COMSADC
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CAPÍTULO III
DAS VAGAS

Art. 4o - As vagas dos representantes de Instituições e dos Movimentos Sociais e Comunitários
Municipais de Usuários do SUS, das Instituições de Profissionais de Saúde, das Instituições de
Prestadores de Serviços de Saúde e das Instituições de Ensino Superior, a serem eleitos para
participarem do Conselho Municipal de Saúde, conforme previsto na Lei Municipal n° 2.716, de
14 de julho de 2015, são as seguintes:
1 - 1 6 (dezesseis) vagas para representantes titulares e 16 (dezesseis) vagas para representantes
suplentes para as Instituições e os Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de Usuários e
de Defesa do SUS, com atuação, sede e foro no Município de Duque de Caxias, sendo:

Re/olução ei
Cláudia Regrçfa de J. A. cfbs Santos
Secretária Executiva do COMSADC
HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 032/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019
k

WashingtomReis de Oliveira
Prefeito Municipal

PROTOCOLO DE RECEBÍ

Recebido p o r:____________

a) Duas vagas de Titular e Duas vagas de Suplente para a Federação Municipal das Associações
de Moradores de Duque de Caxias - MUB;
b) Duas vagas de Titular e Duas vagas de Suplente para Associação de Moradores de Duque de
Caxias;
c) Duas vagas de Titular e Duas vagas de Suplente para Conselho Comunitário de Saúde - CCS;
d-) Uma Vaga de Titular e uma vaga de Suplente para a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
- Sec. Duque de Caxias;
e-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para a União Brasileira de Mulheres - UBM;
f-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para o Movimento Negro;
g-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para o Movimento LGBTI+;
h-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para Instituições em Defesa de Patologias
Crônicas;
i-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para o Sindicato dos Trabalhadores que não
sejam de Profissionais de Saúde;
j-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para Instituições em Defesa do Meio Ambiente;

REGULAMENTO ELEITORAL DO COMSADC PARA O MANDATO
DE DEZEMBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2023
APROVADO PELA PLENPARIA EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/07/2019
PUBLICADO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N° 032/COMSADC/2019 DE 15/07/2019

k-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para Sindicato/Cooperativa Rural;
l-)Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para Instituições Religiosas;
m-) Uma vaga de Titular e Uma vaga de Suplente para Pastorais de Saúde, Pastorais da Criança e

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

II - 08 (oito) vagas para representantes titulares e 08 (oito) vagas para representantes suplentes
para Instituições representantes dos Profissionais de Saúde com atuação, sede ou núcleo e foro no
Município de Duque de Caxias, sendo:

Art. Io - Este Regulamento tem por objetivo regular o processo eleitoral das Instituições e dos
Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de Usuários do Sistema Único da Saúde, das
Instituições de Profissionais de Saúde, das Instituições de Prestadores de Serviços de Saúde e das
Instituições de Ensino Superior, de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 2.716, de 27 de
julho de 2015, para o mandato 2019/2023 (Dezembro de 2019 a Dezembro de 2023).
Parágrafo Único - A eleição realizar-se-á no dia 23 de Novembro de 2019, iniciando-se o processo
Eleitoral a partir da publicação deste Regulamento e do respectivo Edital de sua convocação no
Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2o - O processo eleitoral e a eleição serão coordenados por uma Comissão Eleitoral composta
de 08 (oito) membros indicados pelos respectivos segmentos e aprovada pelo Conselho Municipal
de Saúde com a seguinte composição:
I - 04 (quatro) representantes do segmento dos Usuários;
II - 02 (quatro) representantes do segmento dos Profissionais de Saúde;
III - 02 (dois) representantes do segmento do Governo/Prestadores de Serviços de Saúde.
Parágrafo Io - As Instituições e os Movimentos Sociais e Comunitários Municipais que indicarem
pessoas para compor a Comissão Eleitoral são considerados elegíveis.
Parágrafo 2o - Constituída a Comissão Eleitoral, ela será divulgada na página eletrônica da
Prefeitura de Duque de Caxias e afixada na Secretaria Executiva do respectivo Conselho de Saúde
e publicada no Boletim Oficial do Município.
Parágrafo 3o - A Comissão Eleitoral terá um presidente, um vice-presidente, um secretário e um
secretário adjunto, que serão escolhidos entre os seus membros na primeira reunião após sua
constituição.
Art. 3o - Compete à Comissão Eleitoral:
I - conduzir sob sua supervisão o processo eleitoral e deliberar sobre tudo que se fizer necessário
para o seu andamento;
II - dar conhecimento público das candidaturas inscritas;
III - requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os recursos necessários para a realização do
processo Eleitoral;
IV - instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões do presidente relativas ao registro de
candidatura e outros assuntos referentes ao pleito Eleitoral;
.
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a-) Sindicatos de Profissionais;
b-) Associações de Profissionais e
c-) Conselhos de Classe
III - 02 (duas) vagas para representantes titulares e 02 (duas) vagas para representantes suplentes
para as Instituições de Prestadores de Serviços de Saúde, com atuação, sede e foro no Município
de Duque de Caxias, sendo:
a-) Uma vaga de titular e uma vaga de suplente para Instituições Filantrópicas e
b-) Uma vaga de titular e uma vaga de suplente para Instituições com Fins Lucrativos.
IV- 02 (duas) vagas de titular e 02 (duas) vagas de suplente para as Instituições de Ensino
Superior.
Parágrafo Io - As Instituições e Movimentos Sociais e Comunitários Municipais referidas nos
incisos I, II, III e IV deste artigo, deverão estar legalmente constituídas com sede e/ou foro no
Município de Duque de Caxias e em regular funcionamento.
Parágrafo 2o - Somente poderão participar do processo Eleitoral, como eleitor ou candidato, as
Instituições e os Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de que tratam os incisos I, II, III
e IV deste artigo, que tenham, no mínimo, dois anos de comprovada existência.
Parágrafo 3o - Para efeito de aplicação deste Regulamento Eleitoral, definem-se como:
I - Instituições e Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de Usuários do SUS - aqueles
que tenham atuação, ou sede e/ou foro no Município de Duque de Caxias;
II - Instituições de Profissionais de Saúde - aquelas que tenham atuação, ou sede, ou núcleo e/ou
foro ou representação no Município de Duque de Caxias;
III - Instituições de Prestadores de Serviços de Saúde - aquelas que congreguem hospitais,
estabelecimentos e serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, e que tenham atuação,
sede e/ou foro no Município de Duque de Caxias;
IV - Instituições de Ensino Superior - aquelas que ofereçam cursos na Área de Saúde e com
estágios curriculares na Rede Municipal de Saúde, com pelo menos uma delas com sede no
Município de Duque de Caxias;
Parágrafo 4o - Se no processo eleitoral, não houver representação suficiente de um determinado
segmento, as Instituições e/ou Movimentos Sociais e Comunitários Municipais já eleitos, se
reunirão novamente no dia da eleição e farão uma nova eleição entre si, de acordo com o
segmento, para determinar quem ocupará a(as) vaga(as) que estiver(em) em aberto. Sendo o
resultado homologado na mesma data.
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CAPÍTULO IV
DAS INSCRIÇÕES

Art. 5o - As inscrições das Instituições e dos Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de
Usuários do SUS, das Instituições de Profissionais de Saúde, das Instituições de Prestadores de
Serviços de saúde e das Instituições de Ensino Superior, na condição de eleitor e/ou candidato,
para participarem da eleição, serão feitas na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de
Saúde, situada na Alameda James Franco, 03, Jardim Primavera, Duque de Caxias, no período de
02 de Setembro de 2019 a 30 de Setembro de 2019, em dias úteis, no horário das 09:00 h às 13:00
h.
Parágrafo Io - As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento dirigido à Comissão
Eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição, especificando o segmento a que
pertence, a Instituição ou Movimento e a vaga para a qual está se candidatando.

Parágrafo único - A Plenária do Segmento utilizará o resultado dos processos de discussão em
grupos de representação, de acordo com suas especificidades.
Art. 10° - Não havendo consenso para a escolha das representações de algum dos Segmentos, a
eleição se fará por voto secreto, cabendo à Comissão Eleitoral designar, antecipadamente, mesas
para recepção e apuração dos votos, formadas por 3 (três) membros, sendo 1 (um) Presidente, 1
(um) Io Secretário e 1 (um) 2o Secretário, sendo esses do mesmo segmento.
Art. 11°. Ao receber a Cédula de Votação, o eleitor poderá votar em quantas representações
quantas forem o número de vagas do seu respectivo segmento.
Parágrafo único - A Cédula de Votação será rubricada por, no mínimo, 2 (dois) dois membros da
Mesa.

Parágrafo 2o - Em se tratando de recondução da Instituição e Movimento Social e Comunitário
Municipal, deverá ser encaminhado requerimento com a solicitação da indicação da manutenção
de seus representantes para o processo eleitoral e ou substituição dos mesmos.

Art. 12° - O eleitor credenciado deverá dirigir-se ao local de votação, munido de seu crachá e
documento original de identidade e, após assinar a listagem de eleitores inscritos, receberá a
Cédula de Votação.

Parágrafo3° - Somente poderão participar do processo Eleitoral, como eleitor ou candidato, as
Instituições de que tratam os incisos I a IV do artigo 4o, que tenham, no mínimo, 2 (dois) anos de
comprovada existência.

Art. 13° - Antes do início da votação, a uma será conferida, obrigatoriamente, pela Mesa e pelos
fiscais.

CAPÍTULO V
DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 14° - Após o encerramento da votação, será procedida a apuração e o Presidente da Mesa
deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia, os recursos e os pedidos de
impugnação, quando houver.

Art. 6o - As Instituições e os Movimentos Sociais e Comunitários Municipais que forem se
candidatar pela primeira vez como eleitor e/ou candidato a vaga no Conselho Municipal de Saúde
deverão apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos:

Parágrafo único - A Ata da Eleição, uma vez lavrada, será assinada pelo Presidente da Mesa e
pelos dois Secretários.

I - Instituições:

a) cópia da ata de eleição da diretoria atual registrada em Cartório;
b) cópia do estatuto social atualizado e registrado em cartório;
c) termo de indicação do eleitor e respectivo suplente que representarão a Instituição, subscrito
pelo seu representante legal;
d) comprovante de atuação de, no mínimo, 02 (dois) anos, no Município de Duque de Caxias; e
e) cópia da cédula de identidade do eleitor e do suplente.
II - Movimentos Sociais e Comunitários Municipais:

a) Cópia da ata de fundação registrada em Cartório;
b) Cópia da ata de eleição da atual Diretoria, registrada em cartório;
c) Relatório de atividades e relatório de reuniões do movimento com lista de presença, que
atestem a participação em atividades de controle social e defesa em saúde;
d) termo de indicação do eleitor e respectivo suplente que representarão o movimento social e
comunitário municipal, subscrito pelo seu representante reconhecido; e
e) cópia da cédula de identidade do eleitor e do suplente.
III - Instituições e Movimentos Sociais e Comunitários Municipais em caso de recondução,
deverão apresentar:
a) Cópia da Ata atualizada da atual Diretoria registrada em Cartório.

b) termo de indicação do eleitor e respectivo suplente que representarão o movimento social e
comunitário municipal, subscrito pelo seu representante reconhecido
Parágrafo Primeiro - Deverão ser apresentados os documentos originais, para fins de autenticação
pela Comissão Eleitoral, das cópias que serão recebidas, exceto às cópias que já forem entregues
autenticadas;
Parágrafo Segundo - Fica vedada a inscrição, nas vagas destinadas aos Usuários e aos
Profissionais, de Instituições, de Movimentos Sociais e Comunitários Municipais, quando prestem
serviço remunerado através de quaisquer instrumentos celebrados com o Poder Público Federal,
Estadual ou Municipal;
Parágrafo Terceiro - O requerimento de recondução encaminhado pelas Instituições, Movimentos
Sociais e Comunitários Municipais não garantem vaga para a instituição no COMSADC, apenas
habilita para participação do processo eleitoral em igualdade de condições com os demais
concorrentes.
CAPÍTULO VI
DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES

Art. 7o - Encerrado o prazo para as inscrições das Instituições e dos Movimentos Sociais e
Comunitários Municipais, a Comissão Eleitoral divulgará na sede da Secretaria Executiva do
Conselho Municipal de Saúde e na página eletrônica da Prefeitura de Duque de Caxias, a relação
das Instituições e dos Movimentos Sociais e Comunitários Municipais habilitados a concorrerem à
eleição, observada a composição dos segmentos.
Parágrafo único - Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser interpostos no prazo de 3
(três) dias úteis, contados da sua divulgação feita na forma do caput deste artigo, devendo ser
analisados e julgados em igual prazo.
CAPÍTULO VII
DA ELEIÇÃO

Art. 8o - A eleição para preenchimento das vagas no Conselho Municipal de Saúde por
Instituições, Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de Usuários do SUS, das Instituições
de Profissionais de saúde e das Instituições de Prestadores de Serviços de Saúde, dar-se-á por
meio de Plenária dos respectivos segmentos, no dia 23 de Novembro de 2019, no horário das 10 h
às 13 h, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.
Parágrafo Io - O credenciamento dos eleitores inscritos, representantes das Instituições e dos
Movimentos Sociais e Comunitários Municipais, será na mesma data e horário da eleição.
Parágrafo 2o - O eléitor credenciado receberá um crachá de identificação que lhe dará direito de
acesso ao local de votação, não sendo permitida a substituição ou reposição de crachá.
Parágrafo3° - A Comissão Eleitoral fará a primeira chamada para as Plenárias dos Segmentos, às
10 horas com quorum de metade mais um dos eleitores credenciados e, em segunda chamada, às
10h30min, com qualquer número, iniciando-se as Plenárias neste horário e encerrando-se, no
máximo, às 13 horas, podendo encerrar antes, se for o caso.
Art. 9o - Havendo consenso para escolha dos representantes titulares e suplentes durante as
Plenárias dos Segmentos, a Eleição se dará por aclamação, mediante apresentação da Ata da
Plenária assinada pelos representantes dos segmentos participantes do processo.

CAPÍTULO VIII
DA APURAÇÃO, DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 15° - A apuração dos votos será realizada e acompanhada pelos fiscais após o voto do último
eleitor credenciado.
Parágrafo Io - Antes da abertura da uma, a Mesa Apuradora se pronunciará sobre os pedidos de
impugnação e as ocorrências porventura constantes da Ata de Votação.
Parágrafo 2o - Os pedidos de impugnação e de recursos concernentes à votação, que não tenham
sido consignados na Ata de Votação, não serão considerados.
Parágrafo 3o - Em caso de discordância de pronunciamento da Mesa Apuradora, caberá recurso à
Comissão Eleitoral, procedendo-se normalmente à apuração, com o devido registro dos recursos.
Art. 16° - As Mesas Apuradoras comunicarão o resultado da eleição à Comissão Eleitoral que
proclamará as Instituições e os Movimentos Sociais e Comunitários Municipais eleitos.
Art. 17° - Após homologado, o resultado da votação será divulgado na página eletrônica da
Prefeitura de Duque de Caxias, bem como publicado no Boletim Oficial da Município, por meio
de Edital, que será afixado na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com a
indicação das Instituições e dos Movimentos Sociais e Comunitários Municipais eleitos para
indicarem seus representantes às vagas de membros do Conselho Municipal de Saúde, titulares e
suplentes e essa indicação deverá ser encaminhada, por ofício, pelas Instituições/Movimentos
Sociais e Comunitários Municipais, em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final
da votação, à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, sito à Alameda James
Franco, n°. 03 - Jardim Primavera - Duque de Caxias.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18o- As despesas com transporte e estada dos representantes das Instituições e dos
Movimentos Sociais e Comunitários Municipais para participarem do processo Eleitoral serão de
responsabilidade dessas Instituições e desses Movimentos Sociais e Comunitários Municipais.
Art. 19° - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde custear as despesas referentes à infra-estrutura
necessária para a realização do processo Eleitoral previsto neste Regulamento, inclusive despesas
de transporte da Comissão Eleitoral.
Art. 20° - As Instituições e os Movimentos Sociais e Comunitários Municipais de Usuários do
SUS, as Instituições de Profissionais de Saúde, as Instituições de Prestadores de Serviços de
Saúde e as Instituições de Ensino Superior eleitas, bem como o Governo Municipal encaminharão
à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde por meio de ofício em até 2 (dois) dias
úteis após a divulgação prevista no artigo 17o deste Regulamento, os nomes de seus representantes
para compor o Conselho Municipal de Saúde, nas vagas de titulares e suplentes.
Art. 21° - Os representantes indicados para compor o Conselho Municipal de Saúde serão
designados pelo Prefeito do Município de Duque de Caxias, em Portaria específica, a ser
publicada no Boletim Oficial.
Parágrafo Único - A posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, titulares e
suplentes, dar-se-á em Reunião Ordinária a ser realizada no dia 14 de Dezembro de 2019.
Art. 22° - Cabe ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o calendário Eleitoral para cada mandato
de seus membros, em até 90 (noventa) dias anteriores ao final do mandato dos atuais conselheiros.
Art. 23°

referenda.

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral a d
>ra />,
.o Pleno do Conselho Municipal de Saúde.
M l i
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láudia RegináÚ.Â. Santos
Secretária Executiva do COMSADC

Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Sexta-feira
26 de Julho de 2019
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RESOLUÇÃO N° 035/COMSADC/2019

RESOLUÇÃO N° 033/COMSADC/2019
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, os nomes dos
Representantes abaixo relacionados para compor a Comissão Eleitoral, de acordo com o Capítulo
II, Artigo 2o do Regulamento Eleitoral do COMSADC para o Quadriênio Dezembro de 2019 a
Dezembro de 2023, publicado através da Resolução 032/COMSADC/2019:

“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

Segmento Usuários:

RESOLVE:

Segmento Profissionais de Saúde:

Art. 1° - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, o descredenciamento do
Instituto de Audiologia Santa Catarina, solicitado pela Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil de Duque de Caxias.

Maria da Glória Ferreira dos Santos
Vilna Ferreira
Dalmir Machado
Luciana Marina da Silva
Antônio Pereira dos Santos
Pedro Davi de Oliveira Silva

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque dÇÇaxias, 15 de Iqlho de 2019

Segmento Gestor/Prestador:

Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Luiz Paulo Rebelo Alves

[ uciú í. S. Carvalho
NtojameBiol

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir desta data.

Dr3. Claratucia Gvdos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Duque de Caxia^ lfOde Julhj/de 2019
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Dr3. Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Résòlução e

Iaudia Regiteyle J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC
HOMOLOGO

Claudia Regipa de J. A. aos Santos
Secretária Executiva do COMSADC
HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 033/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 035/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019
PROTOCOLO DE « E C E B iív P 1

Washington Reis de Oliveira;
Prefeito Municipal
j Recebido por:

| PRO

Washington Reis de Oliveira :
Prefeito Municipal
j Data:

RESOLUÇÃO N° 034/COMSADC/2019

RESOLUÇÃO N° 036/COMSADC/2019
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:

“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 13 de Julho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do

Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, a Tabela Municipal
apresentada pela Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias,
para Contratação de Profissionais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, nas
seguintes funções: Condutor Socorrista, Técnico de Enfermagem Socorrista e Enfermeiro
Socorrista.

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, a troca de representantes em
duas Comissões do COMSADC: O Conselheiro Pedro Davi de Oliveira Silva passa a fazer parte
da Comissão de Fiscalização e Visitas do COMSADC e o Conselheiro Antônio Pereira dos
Santos passa a fazer parte da Comissão de Orçamento e Finanças do COMSADC.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Ça>fias, 15 de Julho de 2019

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Cqxi^S? 15 de Jqího de 2019

(/
Dr3. Clara Lucia C. dos' Santos Carvâlh^;,
Presidente do COMSADC

DF. Clara Lucia C. dos Santos Carvallt$Ú?
Presidente do COMSADC

Re/oluçâo edit

Resolução editMtybor

Cláudia Regihgáie J. A. das Santos
Secretária Executiva do COMSADC

Cláudia Regi de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

SWf;

'l m á j

HOMOLOGO

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 034/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019------— ------- ——~—

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 036/COMSADC/2019 de 15 de Julho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 15 de Julho de 2019
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Washington Reis de Oliveira
Prefeito Municipal
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ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE CULTURA E TURISMO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE

CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 02-032/2019, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N5 009/2019, DO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, COM BASE NA LEI Ng 10.520/2002, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO ng 57.815/2017.

ESPÉCIE
T e r m o d e P r e s t a ç ã o d e S e r v iç o s n2 0 1 - 0 2 1 / 2 0 1 9 , o r iu n d o d a D is p e n s a d e L ic it a ç ã o , c o m b a s e n o
a rt. 2 4 , X III, d a L e i F e d e r a l 8 .6 6 6 / 9 3 , c o n s t a n t e n o P r o c e s s o A d m in is t r a t iv o n^ 0 1 7 / 0 0 0 0 8 2 / 2 0 1 9 .

PARTES

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO e, de
outro lado, YASCA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9
25.423.699/0001-23, neste ato representada por seu titular, Sr. OSVALDO HABIB, inscrito no CPF sob o n9
364.825.878-87.

M U N IC Í P I O D E D U Q U E D E C A X IA S , a t r a v é s d a S E C R E T A R I A M U N IC I P A L D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L E
D I R E ITO S H U M A N O S e, d e o u t r o la d o , I N S TI TU TO N A C I O N A L D E A V A L I A Ç Ã O - IA N , in s c r it a n o
C N P J so b o n Q 2 1 .5 5 6 .0 3 7 / 0 0 0 1 - 7 0 , n e ste a to , r e p re s e n ta d a

p e lo S r. R O N I L T O N

DA

S IL V A

L O I O L A , in s c r it o n o C P F s o b o n^ 0 0 7 . 4 4 2 . 6 5 7 - 5 4 .

OBJETO

OBJETO

O o b je t o d o p r e s e n t e t e r m o é a a s s e s s o r ia e r e a liz a ç ã o d e S e r v iç o s ( P r o c e s s o E le t iv o ) p a r a E s c o lh a

O objeto do presente termo é a contratação de empresa para fornecimento de 01(um) veículo tipo van

d o s C o n s e lh e ir o s T u t e la r e s d o M u n ic íp io d e D u q u e d e C a x ia s , r e f e r e n t e a o q u a d r iê n io 2 0 2 0 / 2 0 2 3 ,

com 16(dezesseis) lugares para a Secretaria Municipal de Cultural e Turismo, conforme Pregão Eletrônico

c o n fo rm e

n9 009/2019. O valor global deste Contrato é de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos

C o n t r a t o é d e R $ 3 0 7 .3 6 7 ,1 0 0 ( t r e z e n t o s e s e t e m il, t r e z e n t o s e s e s s e n t a e s e t e r e a is e c e m

reais). A despesa total deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

c e n t a v o s ) . A d e s p e s a t o t a l d e s t e T e r m o s e r á c o b e r t a p e la s N o t a s d e E m p e n h o :

NB

DATA

V A LO R

U N ID A D E

FU N ÇÃ O

S U B -F U N Ç Ã O

PRO GRAM A

AÇÃO

ELE M E N T O

FO N T E

1266

01/07/2019

R$ 1 4 9 .5 0 0 ,0 0

1 1 01

13

122

0001

2174

4 .4 .9 0 .5 2 .0 0

00

p r e v is t o

P ro ce sso

V A LO R

DATA
1387

no

19/07/2019

A d m in is t r a t iv o

U N ID A D E

R $ 3 0 7 .3 6 7 ,0 1

FU N ÇÃ O

1701

n§

0 1 7 /0 0 0 0 8 2 /2 0 1 9 .

S U B -F U N Ç Ã O

v a lo r

g lo b a l

PROGRAM A

AÇÃO

ELEM EN TO

0001

2303

3 .3 .9 0 .3 9 .0 0

122

08

O

d e ste

FO N TE
00

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de julho de 2019.
DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 19 de julho de 2019.

DANIELE MARQUES CORRÊA REIS DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Número do Processo Administrativo
Modalidade da Licitação
Tipo de Licitação

57.815/2017
Pregão Eletrônico n? 00009/2019
Menor Preço por Item

Espécie do Contrato

Contrato de Fornecimento

Data de assinatura

01/07/2019

Prazo
Valor global
Número, data e valor do Empenho

Dados secundários

12 (doze) meses
R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos
reais)
Nota de Empenho n9 982, emitida em 14/05/2019, no
valor de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e
quinhentos reais);
O objeto do presente termo é a contratação de empresa
para fornecimento de 01(um) veículo tipo van com
16(dezesseis) lugares para a Secretaria Municipal de
Cultural e Turismo, conforme as especificações,
quantidades e demais exigências contidas no Termo de
Referência.

Número do Processo Administrativo
Modalidade da Licitação

0 1 7 /0 0 0 0 8 2 /2 0 1 9
D is p e n s a d e L ic it a ç ã o , c o m b a s e n o a r t . 2 4 , X III,
d a le i 8 .6 6 6 / 1 9 9 3

í

Tipo de Licitação
Espécie do Contrato
Data de assinatura

-

TE R M O D E P R E S TA Ç Ã O D E S E R V IÇ O S

19/0 7 /2 0 1 9
O p r a z o d e v ig ê n c ia d o p r e s e n t e T e r m o in ic ia r á

Prazo

a p a r t ir d a d a t a d e s u a a s s in a t u r a p e la s p a r t e s
a té

a d e c is ã o

a s s e m b lé ia

f in a l

que

p e lo

CM DCA,

o co rre rá

no

a tra v é s da
d ia

15

de

n o v e m b ro de 2019

Valor global
Número, data e valor do Empenho

R $ 3 0 7 . 3 6 7 ,0 1 ( t r e z e n t o s e s e t e m il, t r e z e n t o s e
s e s s e n t a e s e t e r e a is e u m c e n t a v o )

N o ta

de

Em penho

n^

1387,

e m it id a

em

1 9 / 0 7 / 2 0 1 9 , n o v a lo r d e R $ 3 0 7 . 3 6 7 ,0 1
O o b j e t o d o p r e s e n t e t e r m o é a a s s e s s o r ia e
r e a liz a ç ã o d e S e r v iç o s ( P r o c e s s o
E s c o lh a

Dados secundários

M u n ic íp io
q u a d r iê n io

dos
de

C o n s e lh e ir o s
Duque

de

2020 /2 0 2 3 ,

E le t iv o ) p a r a

T u t e la r e s

do

C a x ia s ,

re fe re n te

ao

c o n fo rm e

p r e v is t o

no

P r o c e s s o A d m in is t r a t iv o n ^ 0 1 7 / 0 0 0 0 8 2 / 2 0 1 9 .
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE:

T e rm o d e c o n tra to d e tra b a lh o n° 0 2 3 /2 0 1 9 , e s p e c ific a d o no L ivro

ESPÉCIE:

T e rm o de c o n tra to d e tra b a lh o n° 0 2 5 /2 0 1 9 , e s p e c ific a d o no L ivro
n.° 0 1 A /2 0 1 9 , c o n fo rm e p ro c e d im e n to a d m in is tra tiv o n° 5 4 .9 0 2 /2 0 1 7 .

n 0 0 1 A /2 0 1 9 , c o n fo rm e p ro c e d im e n to a d m in is tra tiv o n° 5 4 .9 0 2 /2 0 1 7 .

PARTES:

OBJETO:

PARTES:

P re fe itu ra

M u n ic ip a l d e

M u n ic ip a l d e A s s is tê n c ia S o c ia l e D ire ito s H u m a n o s e MARCELA

M u n ic ip a l

de

NOVAES DE ARAÚJO.

ANTUNES VIANA.

P re fe itu ra

M u n ic ip a l d e

Duque

de

C a x ia s ,

a tra v é s

da

S e c re ta ria

T e rm o d e C o n tra to d e T ra b a lh o p o r T e m p o D e te rm in a d o d e p re s ta ç ã o

OBJETO:

D uque

A s s is tê n c ia

de

S o c ia l

e

C a x ia s ,

a tra v é s

D ire ito s

da

H um anos

S e c re ta ria
e

STELY

T e rm o d e C o n tra to d e T ra b a lh o p o r T e m p o D e te rm in a d o d e p re s ta ç ã o

de s e rv iç o p a ra d e s e n v o lv e r a fu n ç ã o d e TÉCNICO EM GESTÃO DO

d e s e rv iç o p a ra d e s e n v o lv e r a fu n ç ã o d e TÉCNICO DE GESTÃO DO

S U A S III ju n to a o s p ro g ra m a s e p ro je to s d e s e n v o lv id o s na S e c re ta ria

SUAS I ju n to a o s p ro g ra m a s e p ro je to s d e s e n v o lv id o s na S e c re ta ria

M u n ic ip a l d e A s s is tê n c ia S o c ia l e D ire ito s H u m a n o s , a té 02 d e a b ril d e

M u n ic ip a l d e A s s is tê n c ia S o c ia l e D ire ito s H u m a n o s , a té 02 d e a b ril de

2020 .

2020

.

DATA DA

DATA DA
ASSINATURA:

ASSINATURA:

17 d e J u lh o d e 2 0 1 9 .

MARCl

M ARCUSyiNICIUS DE MORAES GUIMARAES

\ES GUIMARAES

S e c re ta ria M ur

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat. 35398-1

D o rr m r r » ! r \ n c

19 d e J u lh o d e 2 0 1 9 .

o c ia l e D ire ito s H u m a n o s

!

n

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

p r o t o c o l o d e r e c e b im

EXTRATO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N.° 01/2019

ESPÉCIE:

T e rm o de co n trato de tra b a lh o n° 024 /20 19, e sp e cifica d o no Livro
n.° 01A/2Q19, co n fo rm e pro ce d im e n to a d m in istra tivo n° 54.902/2017.

ESPÉCIE:

T e rm o

de

R e c o n h e c im e n to

de

D ív id a

c o n fo rm e

P ro c e d im e n to A d m in is tra tiv o n° 8 4 3 8 /2 0 1 7 .

PARTES:

P refeitura

M unicipal de

D uque de C axias,

a tra vé s da S e cretaria

M unicipal de A ssistê n cia S ocial e D ire itos H u m a n o s e NATHALIA
B R IT O DUMAS.

OBJETO:

PARTES:

M u n ic íp io d e D u q u e d e C a x ia s , p o r m e io d a S e c re ta ria
M u n ic ip a l d e A s s is tê n c ia S o c ia l e D ire ito s H u m a n o s , e d e

T erm o de C o ntrato de T ra b a lh o por T e m p o D e te rm in a d o de prestação

o u tro la d o , ELIANE DE SOUZA SARDINHA

de serviço para d e se n vo lve r a fu n çã o de ASSESSOR JURÍDICO ju n to
aos pro g ra m a s e proje to s d e se n vo lvid o s na S e cre ta ria M unicipal de
A ssistê n cia S o cial e D ireitos Hum anos, até 02 de abril de 2020.

OBJETO:

O p re s e n te T e rm o d e R e c o n h e c im e n to d e D ív id a te m p o r
o b je to a liq u id a ç ã o e o p a g a m e n to d a im p o rtâ n c ia d e R$

DATA DA

35,100,00 (trin ta e c in c o m il e c e m re a is), p e lo M u n ic íp io

19 de Julho de 2019.

e m fa v o r d e ELIANE DE SOUZA SARDINHA, re la tiv o a o s
a lu g u é is d o s m e s e s d e a b ril a d e z e m b ro d e 2 0 1 8 d o im ó v e l
o n d e fu n c io n a a C A S A C O M U N IT Á R IA .

M AR
S e cretaria !\/

DATA DA A S S IN A T U R A : 17 d e ju lh o d e 2 0 1 9 .

AES GUIMARAES

Social e D ire itos H u m an os

1

MARCU
S e c re ta ria M u n ic ip

! PROTOCOLO DE RECEBÍ'

>

J

fCIUS DE MORAES GUIMARAES

de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat. 35398-1
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HOMOLOGO
EXTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO n° 019/2019

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N.° 01/2019

ESPÉCIE:

T e rm o

de

R e c o n h e c im e n to

de

D ív id a

HOMOLOGO a p re s e n te lic ita ç ã o , c o m fu lc ro no a rtig o 10 d o D e c re to M u n ic ip a l n°
6 7 7 6 /2 0 1 7 , re fe re n te a o p ro c e s s o a d m in is tra tiv o n° 1 1 9 1 2 /2 0 1 8 , na m o d a lid a d e d e
P re g ã o E le trô n ic o n° 0 1 9 /2 0 1 9 , re a liz a d o p e lo P re g o e iro e su a e q u ip e d a P re fe itu ra
d o M u n ic íp io d e D u q u e d e C a x ia s , p a ra q u e a a d ju d ic a ç ã o n e le re fe rid a ^ p ro d u z a
s e u s e fe ito s ju ríd ic o s e le g a is , e m fa v o r d a SANJEAN COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP, in s c rita n o CNPJ n° 01.618.819/001-80, no v a lo r to ta l
d e R$ 67.634,70 (sessenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta
centavos), tu d o c o n fo rm e A ta d e c o n c lu s ã o d o P re g o e iro M u n ic ip a l e T e rm o de
A d ju d ic a ç ã o . S e rv e d e m o tiv a ç ã o p a ra o p re s e n te a to a d m in is tra tiv o o s p a re c e re s
e m a n a d o s p e la P ro c u ra d o ria G e ra l d o M u n ic íp io e S e c re ta ria M u n ic ip a l d e C o n tro le
In te rn o d e D u q u e d e C a x ia s , c o n s ta n te s d o p re s e n te p ro c e s s o a d m in is tra tiv o .

c o n fo rm e

P ro c e d im e n to A d m in is tra tiv o n° 8 4 3 8 /2 0 1 7 .

PARTES:

M u n ic íp io d e D u q u e d e C a x ia s , p o r m e io d a S e c re ta ria
M u n ic ip a l d e A s s is tê n c ia S o c ia l e D ire ito s H u m a n o s , e d e
o u tro lado, ELIANE DE SOUZA SARDINHA

OBJETO:

Duque de Caxias, 18 de julho de 2019.

O p re s e n te T e rm o d e R e c o n h e c im e n to d e D ív id a te m p o r
o b je to a liq u id a ç ã o e o p a g a m e n to d a im p o rtâ n c ia d e R$
3 5 .1 0 0 ,0 0 (trin ta e c in c o m il e c e m re a is), p e lo M u n ic íp io
e m fa v o r d e ELIANE DE SOUZA SARDINHA, re la tiv o a o s

ICIUS DE MORAES GUIMARAES

MARCU

a lu g u é is d o s m e s e s d e a b ril a d e z e m b ro d e 2 0 1 8 d o im ó v e l

Secretário Municipal de Assi ência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias

o n d e fu n c io n a a C A S A C O M U N IT Á R IA .

M at. 3 5 .3 9 8 -1

CMDCA – Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente

DATA DA A S S IN A T U R A : 17 d e ju lh o d e 2 0 1 9 .

MARCUJíA/I^ICIUS d e m o r a e s g u im a r a e s

Deliberação: 10/CMDCA/2019

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat. 35398-1
A

p resen te

D e lib e ra çã o

é

e n ca m in h a d a

à

p u b lica çã o

atra vé s

do

O fício

n°

3 9 0 /C M D C A /2 0 1 9.

Dispõe sobre o Atestado de Funcionamento das Instituições
Governamentais e Não-Governamentais

EXTRATO

O

TERMO DE A JU STE DE CONTAS N.° 07/2019

CONSELHO

MUNICIPAL

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE - CMDCA de Duque de Caxias/RJ, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA e Lei Municipal n°. 1.066/1991:

ESPÉCIE:

T e rm o

de

A ju s te

de

C o n ta s

c o n fo rm e

P ro c e d im e n to

A d m in is tra tiv o n° 8 4 3 8 //1 7 .

CONSIDERANDO, a n e ce ssid a d e de R e alização de V isita s In stitu cio n a is
pela C o m issã o P e rm a n e n te de G a ra n tia de D ire itos do C M D C A para C o n c e s s ã o de

PARTES:

M u n ic íp io d e D u q u e d e C a x ia s , p o r m e io d a S e c re ta ria

R e gistro as E n tid a d e s G o ve rn a m e n ta is e N ã o -G o ve rn a m e n ta is;

M u n ic ip a l d e A s s is tê n c ia S o c ia l e D ire ito s H u m a n o s , e d e
o u tro la d o , ELIANE DE SOUZA SARDINHA

CONSIDERANDO

que

D e lib e ra çã o

n°

123 /2 0 0 9 /C M D C A ,

pub lica d a

no

B oletim O ficial r ° 5C'1-7 de 99 de O u tu b ro de 209 9 que d isp õ e so b re a co n ce ssã o ao

OBJETO:

0 p re s e n te T e rm o d e a ju s te d e c o n ta s te m p o r o b je to a
liq u id a ç ã o d a im p o rtâ n c ia d e R$ 35.100,00 (trin ta e c in c o
m il e c e m re a is ), p e lo M u n ic íp io e m fa v o r d e ELIANE DE

R e gistro e/ou Re novação do E n tid a d e s Não G o ve rn a m e n ta is e a in scriçã o e a tu a liza çã o
de

S e rviços

SOUZA SARDINHA, re la tiv o s a o s a lu g u e is d o s m e s e s d e
abril a dezembro de 2018, d o im ó v e l o n d e fu n c io n a a
C a s a C o m u n itá ria .

e

p rogram as

das

E n tidade s

G o ve rn a m e n ta is

E n tid a d e s

Não

C O N S ID E R A N D O , ciue o C o le g ia d o d ecidiu em A s s e m b lé ia O rd in á ria do dia
03

de

.Julho

de

2019

que

a

P re sid e n ta

ce d e rá

e m itir

A te s ta d o

R e g u la r

de

F u n c io ra m e n to , com va lid a d e de 01 (um ) ano, m e d ia n te o prévio re la tó rio da C o m issã o
de G ara ntia de D ireitos;

DATA DA ASSINATURA: 17 d e ju lh o d e 2 0 1 9 .

A

e

G ove rn a m e n ta is;

A

Artigo 1o - Fica a u to riza d o a p re sid e n ta do C M D C A e m itir A te s ta d o R e g u la r de

\

MARCUS VIJSHCLUS DE MORAES GUIMARÃES

Secretaria Municipal d^ Assistência Social e Direitos Humanos
Mat. 35398-1

F un cio n a m e n to , com va lid a d e de 01 (um ) ano, m e d ia n te prévio re la tó rio da C o m issã o de
G ara n tia de D ireitos;

Artigo 2 o - A p re s e n te D e lib e ra çã o e ntrará em vig o r na data de sua pub licação,
re voga ndo ?e to d a s a s d is p o s iç õ e s e m c o n trá rio .

D uque de C axias, 23 de Julho de 2019.
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RESULTADO
FINAL DOS PRÉ-CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAREM DA
PROVA DE AFERIÇÃO
DO PROCESSO DE
BOLETIM
nº 6723
UNIFICADO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.

ULTADO FINAL
DOS PRÉ-CANDIDATOS
APTOS
PARTICIPAREM
DADEPROVA
DO PROCESSO DE ESCOLHA
RESULTADO
FINAL DOS PRÉ-CANDIDATOS
APTOSA
A PARTICIPAREM
DA PROVA
AFERIÇÃODE
DOAFERIÇÃO
PROCESSO DE ESCOLHA
UNIFICADO
DOS MEMBROS
CONSELHOS TUTELARES
DO MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS.
UNIFICADO DOS
MEMBROS
DOSDOS
CONSELHOS
TUTELARES
DO MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS.
CANDIDATO
Nadja Liane Mattos da Silva

Apto
Viviane dos Santos Francisco
Apto
Melissa Martins Silva
Apto
Andréa Cristina dos santos de Jesus
Apto
Claudete dos Santos Victorino da Silva
Apto
Rosicler Vieira Julio
Apto
Felipe Cassano Telles de Oliveira Freitas
Apto
Pyerre Quintanilha da Silva
Apto
Adriano Rodrigues de Souza
Apto
Denise Maria Oliveira de Souza
Apto
Fabio Nascimento da Souza
Apto
Taíza dos Santos Bazílio
Apto
Carlos Henrique Silva Santos
Apto
Edson Moreira de Souza
Apto
Thamires Cristine Mota da Silva
Apto
Wallace da silva Macena
Apto
Katy Lucia Silva da Costa
Apto
Alexsandro Querino da Silva
Apto
Maria Simone de Lima
Apto
Antônio Wagner Pereira Reis e Silva
Apto
Edmar Silva de Assis
Apto
Dilson Martins Ferreira
RESULTADO FINAL DOS PRÉ-CANDIDATOS
A PARTICIPAREM DA PROVA
DE AFERIÇÃO DO PROCESSO DE
Apto
Bruno Silva APTOS
Dalvi
UNIFICADO DOS Rita
MEMBROS
DOSTemoteo
CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS.
Apto
de Cássia Castro
Apto
/"|
Danielle de Oliveira Ferreira

SITUAÇÃO
Apto

SITUAÇÃO
CANDIDATO
Apto
keylla Costa Lopes
Apto
Reginada
Vidal
Apto
Nadja Liane Sonia
Mattos
Silva
Apto
Tatiana Rodrigues da Silva
Apto
keylla
Costa
Lopes
Apto
Luiz Ricardo da Silva Junior
Apto
Sonia André
Regina
Vidal
Apto
Pontes
Peixoto
Apto
Ricardo Carvalho dos Santos
Apto
Tatiana Rodrigues da Silva
Apto
Luiz Antônio de Oliveira Fernandes
Apto
Luiz Ricardo
da
Silva
Junior
Apto
Bruno de Lima Santos
Apto
EdéaPontes
Elda de Queiroz
Fernandes
Apto
André
Peixoto
Apto
Beatriz Fatima de Avelar Valente
Apto
Ricardo
Carvalho
dos
Apto
Viviane
Cristina Farias
da Santos
Silva dos Santos
Apto
Vila NovaFernandes
de Sousa
Apto
Luiz AntônioWagner
de Oliveira
Monalessa Amichi Gonçalves
Apto
Apto
BrunoIvanildo
de Lima
Santos
Apto
Melquiades
da Silva
Apto
Eliane
Gonçalves
de Pinho
Apto
Edéa Elda de
Queiroz
Fernandes
Apto
Marina Neves Pereira Bispo
Apto
Beatriz Fatima
de
Avelar
Valente
Apto
Daniel Eufrasio Aristides Pessanha
Apto
Viviane Cristina Farias
Apto
Luzia da
LimaSilva
Segurodos Santos
Apto
Vinícius Faria Muller
Apto
Wagner Vila Nova de Sousa
Apto
Andréa Santos da Silva
MonalessaGlaucia
Amichi
Gonçalves
Apto
Apto
Vianna dos Santos
Apto
Alex Tomaz Pereira
Apto
Ivanildo Melquiades
da Silva
Apto
Eliane Gonçalves de Pinho
Apto
Marina Neves Pereira Bispo
Apto
Daniel Eufrasio Aristides Pessanha
Apto
Luzia Lima Seguro
AptoDE AFERIÇÃO DO PROCESSO DE
Vinícius Faria APTOS
Muller A PARTICIPAREM DA PROVA
SULTADO FINAL DOS PRÉ-CANDIDATOS
Apto
Andréa Santos da Silva
UNIFICADO DOS MEMBROS
DOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS.
Apto
Glaucia Vianna dos Santos
Apto
Alex Tomaz Pereira

Apto
Maria Bernadete dos Santos de Oliveira
Apto
Rosimar Manhães Gomes de Oliveira
Apto
André Ribeiro Florindo
Apto
Ana Paula Rosa de Assis
Apto
Patrícia Silva da Costa
Apto
Angélica Neves Ramos
Apto
Paula de Oliveira da Silva
Apto
Olicéa da Silva Soares
Apto
Michelle de Oliveira Zanoni
Apto
Jorge Elias
Apto
Aloisio Pereira Silva
Apto
Ana Paula da Silva Pereira
Apto
Ledlamá Sá da Silva
Apto
Lilian Velozo de Oliveira
Apto
Selson Scoralick
Apto
Emanuel Ramos da Silva Linhares
Apto
Jeronias Jose da Silva
Apto
Antônio Rosa de Moura
Apto
Fabio Massaneiro Macedo
Apto
Camila de Freitas Brum
Apto
Tânia Maria Abreu APTOS
Silva de Jesus
SULTADO FINAL DOS PRÉ-CANDIDATOS
A PARTICIPAREM DA PROVA
DE AFERIÇÃO DO PROCESSO DE
Apto
Pessanha Coimbra Batista
UNIFICADO DOSSilvia
MEMBROS
DOS
CONSELHOS
TUTELARES
DO
MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS.
Apto
Sandra Regina Messias Pereira
Apto
A
Raquel Gomes de França de Jesus

ESCOLHA

André Luiz Lobato Belmiro
Jefferson Costa Lourenço
Valéria Moraes Farias
Rosimere Souza da Silva
Jane Lucia de Oliveira dos Santos
Gladys Oliveira de Azevedo da Silveira
Mareio Carlos Gomes dos Santos
Gisele Araújo Dantas
Vera Lúcia Ribeiro do Rosário
Guaraci Sancho dos Santos

Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto

^

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA, INFRAESTRUTURA
URBANA E GESTÕES TECNOLÓGICAS
ESCOLHA

C oncorrência
n°
0 01/2019
Apto
Jaqueline Júlio Martins das Silva
F ornecim ento,
Im p la n ta çã o
e
Apto
Severina do Ramo da Silva Nascimento
M an u ten ção de S istem a de G estão do
Apto
Vanda Ventura da Silva
P ro jeto D u q u e d e C a x ia s In telig en te Apto
Vânia Muniz Duarte
D C IN .
Apto
Lana Cristina da Silva Ribeiro
Apto
Marcele dos Santos Silva
Apto
Valéria Sousa Silva
Apto
Alessandra Barboza
Apto
Alenilda Bezerra da Silva
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA
Apto
Monique Pereira Pequeno
Apto
Morgana das Graças da Silva
Apto
Rachel Cristina Oliveira da Silva
Apto
Luciana Rodrigues de Azeredo Marques
Apto
Jean da Silva Azevedo
Apto
Érica Vieira Souza simões
1.
DA AVALIAÇÃO OBJETIVA (TESTES PREVISTOS NO EDITAL)
Apto
Haroldo Costa Caxias
Apto
Claudeci Custodio Santiago Ferreira
Apto
Luiz Afonso Junior
A Comissão de Avaliação nomeada por meio da Portaria n°
Apto
José Ricardo Monteiro da Silva
027/SMPS/ADM/2019, da lavra do Secretário Municipal de Políticas de Segurança, Infraestrutura
Apto
Marielle Rodrigues da Silva Martins Honorato
Apto
e Gestões Tecnológicas, serve-se do presente para oficializar o entendimento firmado após
Joyce Helena de Jesus
Gomes
ULTADO FINAL DOS PRÉ-CANDIDATOS
APTOS
A PARTICIPAREM DA PROVA
DE AFERIÇÃO DO PROCESSO DEUrbana
ESCOLHA
Apto
Maria MEMBROS
Dalva Cunha Contildes
de Oliveira TUTELARES DO MUNICÍPIO
UNIFICADO DOS
DOS CONSELHOS
DE DUQUE DE CAXIAS. promovida a prova de conceito prevista no item 9.5.1 .e do Edital da Concorrência n° 001/2019.
Apto
Anderson de Brito Lacerda
Apto
^
Jorge Luiz da Costa Moreira

Nilcelene Dias de Mendonça da Costa
Gihanni Gomes Vieira
Elizete Baptista Vicente
Rafael Moura da Silva Lameirão
Renata Lopes de Barros
Susie Garcia Benvindo
Ronan Ricardo Oliveira
Maria José Paulino da Silva Agostini
Elisabeth Pereira Amorim
Maria da Conceição Silva Cabral
Emerson Borges Alves
Wellington Donato Pereira
Sabrina Horácio Torres
Eduardo Jobin Rocha
Miriam Leal lemos da Silva
Elizabeth Vianna do Nascimento
Ana Paula Teixeira de Oliveira
Nielsen Gomes Zacarias
Ana Claudia Vidal da Silva
Julio Cesar de Souza Paes
Diego Alexandre Cordeiro
Eliza Sara do Rosário Nascimento
Rosely Santos do Patrocínio
Andréa Mendes Balbino

Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto

A solução tecnológica apreciada foi apresentada pela empresa Sinalvida

Dispositivos de Segurança Viária Ltda, licitante melhor classificada no curso na Concorrência Pública
n° 001/2019.
Nos termos da legislação vigente, foram apreciados objetivamente os critérios
previstos na tabela contida no item 9.5.1.e do Edital da Concorrência n° 001/2019.

ryU'

A conclusão da Comissão de Avaliação Técnica, quanto aos itens previstos no
Edital encontra-se indicada abaixo.
TESTE

RESULTADO

Programar in loco os controladores semafóricos com: criação de
ciclo, alteração de ciclo, exclusão de ciclo, criação de mais de um
ciclo em um equipamento, extensão, antecipação e interrupção do

/\
ÁL)

APTO
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IPMDC

verde, supressão de estação e demonstrar a possibilidade de
configuração através de dispositivo portátil, via conexão USB, cabo

ATOS DA PRESIDENTE

ethemet ou similar.
Demonstrar a possibilidade de comunicação via Rede IP (Internet
Protocol) com o Centro de Controle Operacional, programando de
forma remota: criação deum ciclo, alteração de um ciclo, exclusão
de um ciclo, criação de mais de um ciclo em um equipamento,

PORTARIA N.° 0738/2019 1PMDC

APTO

PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE

simulação de ondas verdes, extensão, antecipação e interrupção do

APOSENTADORIA.

verde, supressão de estágio.
Demonstrar sinalização de emergência simulando defeito no
conjunto semafórico, acionando o amarelo intermitente. In loco e

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque

APTO

de Caxias, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 5o do Regulamento Interno do IPMDC,

remotamente deste Centro de Controle Operacional.
Demonstrar a priorização semafórica do sistema adaptativo em
tempo real, considerando o volume de veículos.
Demonstrar em modo

simulado o funcionamento

publicado no BO n° 4.398 de 12 de novembro de 2001.

APTO

RESOLVE:

de um

equipamento de vídeo detecção destinado ao processamento e
identificação da passagem e da presença de veículos em “laços

RETIFICAR a Portaria n° 275/IPMDC/2012 (B.O. n° 5.937. de 09/07/2012) para
REFIXAR, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012. os proventos fixados pela portaria n°

APTO

379/2010/IPMDC (B.O. n° 5.661, de 02/08/2010), que aposentou, a contar de 30/12/2008, com base no

virtuais”.

artigo 40, §1°, inciso I da CF/88 c/c artigo 6°-A da EC n° 41/2003, acrescido pelo artigo Io da
Emenda Constitucional nu 70/2012. corrigindo a matrícula da beneficiária:

A Comissão de Avaliação Técnica utilizou-se do Edital, do Termo de Referência e

ROSANGELA SOARES PEREIRA

NOME:
MATRICULA:

10676-3
PROFESSOR I, CLASSE F, NÍVEL 6

certo que, dos resultados de cada um dos testes executados, indicados na tabela supra, decorre a j]

FUNÇÃO:
LOTAÇÃO:

SME

declaração de servibilidade e conformidade da solução apreciada.

PROCESSOS:

00013/2009 (TCE n° 227.173-1/13) e 00547/2012 (TCE n° 27.231-3/13)

dos Anexos da Concorrência 001/2019 como referências para o desenvolvimento de seu intento sendo

2.

/ISLa

CONCLUSÃO

S

Do exposto, esta Comissão de Avaliação Técnica manifesta-se por meio- de

presente quanto à CONFORMIDADE das funcionalidades da solução tecnológica objeto da Prova de

Descrição
Vencimento Proporcional a 18 anos
(Art. 136, inciso I, alínea “a”, Lei n" 1.506/2000)
06 Triênios - 40%
(Art. 59, inciso III, alínea “c”, art. 66 e art. 144, todos da
Lei n.° 1.506/2000)
Total

Conceito, de acordo com o previsto no item 7.12.1.5 do Termo de Referência.

Valor anual

RS 948,84

RS 11.386,09

RS 632,54

RS 7.590,48

RS 1.581,38

RS 18.976,57

Duque de Caxias, 22 de julho de 2019.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

Por derradeiro, sugerimos o encaminhamento do presente à Comissão Permanente
de Licitações para adoção das medidas julgadas cabíveis.

Duque de (^axias, 15 de julho de 2019.

Valor mensal

PORTARIA N.° 0740/2019/PRESIDÊNCIA-IPMDC

f \

PORTARIA DE EXONERAÇÃO DO CARGO EM
COMISSÃO DE LEONARDO GOMES DA
SILVA.

r:Ò C-/

LEONARDO DA RÓCHA VAZ
MAT. 35.580-1 (TITULAR)

c- \
EI RO RODRÍGUES
HELIO JOSE
MAT 3 7 .1 3 7 ^ (TITULAR)

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nomeada pela Portaria n°

312/GP/2018, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias. n° 6.512 de 23 de
fevereiro de 2018. no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9o. inciso II da Lei Municipal n° 1.506/2000 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 54. §2° da Lei Municipal n° 1.548/2000 - Lei
de Organização do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de Duque
de Caxias;

RESOLVE:
EXONERAR. LEONARDO GOMES DA SILVA, matrícula 6/0643-4. do cargo de
Assistente do Presidente. Símbolo CC2. a contar de 01/07/2019.

Duque de Caxias. 22 de julho de 2019.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

í
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PORTARIA N° 0741/2019/ IPMDC/PRESIDÊNCIA
TORNANDO SEM EFEITO A

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIA

N° 357/2017/IPMDC/PREVIDÊNCIA

QUE

NOMEOU LEONARDO GOMES DA SILVA
A

COMISSÃO

PERMANENTE

DE

EXTRATO

CADASTRO DE FORNECEDORES - CPCF

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

TERMO:

Termo de contrato de prestação de serviços, lavrado sob o n.'J
010/2019, conforme processo administrativo de n.lJ 000.034/2019.

PARTES:

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultura e Políticas Sociais de Duque de
C axias e RBPRINT C OMÉRC IO E SERVIÇOS DE INFOMÁTIC A
EIRELI ME., inscrita no CNPJ sob o n.y 17.516.271/0001-03.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é o fornecimento de materiais
perm anentes para m anutenção de impressoras, em conformidade
com o processo administrativo íY 034/2019, seu termo de referência
e Dispensa de Licitação ny 005/2019. O valor total do presente
contrato é de R$ 2.540,00 (dois mil e quinhentos e quarenta reais). O
valor acima referido correrá à conta do Programa de Trabalho
10002.12.363.0008.2168, natureza de despesa 4.4.90.52.00, Fonte 00,
com cobertura através da Nota de Empenho n- 148, datada de 26 de
junho de 2019.

PRAZO:

O prazo de execução do objeto deste contrato é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do dia 18/07/2019, até o dia 18 de julho
de 2019.

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nomeada pela Portaria n°

312/GP/2018, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, n° 6.512 de 23 de
fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

TORNAR

SEM

EFEITO,

a

contar

de

01/07/2019.

a

Portaria

357/2017/IPMDC/PRESIDÊNCIA que nomeou o servidor Leonardo Gomes da Silva,

matrícula 6/0643-4. como membro da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores.
Duque de Caxias. 22 de julho de 2019.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

Duque de Caxias, 18 de julho de 2019.

Presidente da Fundee
M atrícula 240.259-2

PORTARIA N.° 742/2019 IPMDC
PORTARIA

DE

RETIFICAÇÃO

DE

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE

EXTRATO

CONTRIBUIÇÃO.

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Duque de Caxias, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 5o do Regulamento
Interno do IPMDC, publicado no BO n° 4.398 de 12 de novembro de 2001.

TERMO:

Termo de rescisão do contrato de prestação de serviços por prazo
determinado n.- 242/2017, em consonância com o procedimento
administrativo n.‘-' 000.263/2019.

PARTES:

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultura e Políticas Sociais de Duque de
Caxias e JULIANA ALVES CARDOSO AIRES.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto a rescisão do contrato de trabalho
n.L>242/2017, cujo objeto é a prestação, por prazo determinado, na
função de "instrutor Docente I - Educador Especializado Informática". Por requerimento da própria contratada, com
fundam ento legal na C láusula 8‘-, alínea "i" do referido contrato.

PRAZO:

Fica declarado encerrado o contrato referido contrato a partir do dia
03/06/2019.

RESOLVE:
RETIFICAR a portaria n°665/2019. que aposentou com base no artigo 6o da

•menda Constitucional n° 41/2003. alterando a matrícula:
NOME:

ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA

MATRICULA:

113534

FUNÇÃO:

MERENDEIRA CLASSE C NÍVEL 21

LOTAÇÃO:

SME

PROCESSO:

2018.04.28860P

Descrição

Valor Mensal

Valor Anual

Vencimento Integral
(Art. 51 da Lei 1.506/2000)

RS

2.835,03

RS

34.020,36

7 Triênios - 46%
(Art. 59, inciso III, alínea "c", 66 e 144, todos da Lei nü 1.506/2000)

RS

1.304,11

RS

15.649,32

Total

RS

4.139,14

RS 49.669,68

asmp

Duque de Caxias. 24 de julho de 2019.

Duque de Caxias, 18 de julho de 2019.

/% ■

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matrícula: 6/06489

JGÍ

Presidente da Fundee
M atrícula 240.259-2

CIMENTO
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AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

A FUNDEC, através de seu pregoeiro oficial, informa aos interessados, que realizará,
no próximo dia 8 de agosto de 2019 às !0h30, na sala de reuniões da própria sede,
situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva. n° 13 I Parque Duque - Duque de Caxias/RJ,
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, sob o n° 008/2019, oriundo do
procedimento administrativo n° 000.080/2019. cujo objeto é a aquisição de material
para atender a demanda dos Centros de Ensino da FUNÓEC nos cursos de Informática,
conforme Termo de Referência (ANEXO I), parte integrante e inseparável do Edital n°
017/2019. Os interessados poderão obter o Edital através do site www.fundec.ri.gov.br
ou comparecendo à sede até o dia anterior ao certame, munido do carimbo do CNPJ da
empresa. O horário de atendimento é de 9h às 1717, de segunda à sexta-feira. Informações
através do telefone 2672-5650 (ramal 223).

V

DECRETO LEGISLATIVO N°.

Concede ao llm°. Sr.

2019.

Io Tenente PM

CARLOS
ALBERTO
PENCO
FERREIRA LOBATO a Medalha
BRAVURA DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

“BRAVURA
Alt.
Io.
Fica
concedido
a
Medalha
DUQUECAXIENSE” ao llm°. Sr. Io Tenente PM CARLOS ALBERTO PENCO
FERREIRA LOBATO.

publicação.

AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019

1.521, DE 25 DE JUNHO DE

junho de 2019.

Alt. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de

A FUNDEC, através de seu pregoeiro oficial, informa aos interessados, que realizará,
no próximo dia 8 de agosto de 2019 às Ilh30, na sala de reuniões da própria sede,
situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, n° 131 - Parque Duque - Duque de Caxias/RJ,
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, sob o n° 009/2019, oriundo do
procedimento administrativo n" 000.017/2019. cujo objçto é a aquisição de material
de consumo para atender a demanda dos Centros de Ensino da FUNDEC nos Cursos de
Música, conforme Termo de Referência (ANEXO I). parte integrante e inseparável do
Edital n° 018/2019. Os interessados poderãc/ obter o Edital através do site
www.fundec.ri.gov.br ou comparecendo à sede Áé o dia anterior ao certame, munido do
carimbo do CNPJ da empresa. O horário de atendimento é de 9h às 17h, de segunda à
x '~~
(ramal 223).
sexta-feira. Informações através do t '

DECRETO LEGISLATIVO N°. 1.522, DE 25 DE JUNHO DE

2019.

Concede ao Ilm°. Sr. Inspetor de Polícia

RAFAEL DOS SANTOS LUDOV1CE
Medalha
“BRAVURA
DUQUECAXIENSE”.

PODER LEGISLATIVO

a

ATOS DO PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO N°.

1.520, DE 25 DE JUNHO DE

2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

Concede ao Ilm°. Sr. MÁRCIO OTÁVIO
BELMONTE SILVA.
a
Medalha

CIDADE DUQUE DE CAXIAS”.

Io. Fica concedido a Medalha “BRAVURA
Art.
DUQUECAXIENSE” ao Ilm°. Sr. Inspetor de Polícia RAFAEL DOS SANTOS
LUDOVICE.
publicação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

Alt. Io. Fica concedido a Medalha “CIDADE DUQUE DE
CAXIAS” ao llm°. Sr. MÁRCIO OTÁVIO BELMONTE SILVA.
publicação.

junho de 2019. ;

Alt. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de

junho de 2019.

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de
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DECRETO LEGISLATIVO N°. 1.523, DE 25 DE JUNHO

DE

2018.

BOLETIM nº 6723

DECRETO LEGISLATIVO N°.

Concede à Ilma. Professora. ANA
CLAUDIA
EVANGELISTA
DE
SOUZA a “MEDALHA PROFESSOR
PAULO FR E IR E ”.

Concede ao llm°. Sr. JO SÉ VICENTE
PORTELLA EUFRASIO a Medalha
‘FRANCISCO CARLOS M A CIEL”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta
' eu promulgo o seguinte Decreto:
Art. Io. Fica concedido a Medalha “ FRANC ISC O C ARLOS
/IACIEL” ao Ilm°. Sr. JO SÉ VICENTE PORTELLA EUFRASIO.
publicação.

mho de 201().

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta
e eu promulgo o seguinte Decreto:
Alt. Io. Fica concedido a “ MEDALHA PROFESSOR PAULO
FREIR E” à IInr'. Professora ANA CLAUDIA EVANGELISTA DE SOUZA.

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de

1.525, DE 25 DE JUNHO DE 2019

Alt. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25
de junho de 2019.

DROSA

DECRETO LEGISLATIVO N°.

1.524 , DE 25 DE JUNHO DE

2019.

DECRETO LEGISLATIVO N°.

Concede ao Ilm°. Sr. PAULO CESAR
JESUS DE PAULA a Medalha
“FRANCISCO CARLOS MACIEL”.

Art. Io. Fica concedido a Medalha “FRANCISCO CARLOS
MACIEL” ao Ilm°. Sr. PAULO CESAR JESUS DE PAULA.
publicação.

junho de 2019.

2019.

Concede ao Exm°. Dr. ANDRÉ ROSA
LEIRAS a Medalha “BRAVURA

DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

1.526, DE 25 DE JUNHO DE

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

Io. Fica concedido a Medalha
Art.
DUQUECAXIENSE” ao Exm° Dr. ANDRÉ ROSA LEIRAS.

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de
junho de 2019.

“BRAVURA

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de
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DECRETO LEGISLATIVO N°.

1.527, DE 25 DE JUNHO

DE

2019.

Concede ao Exm°. Dr. FÁBIO LL IZ DA
SILVA SOUZA a Medalha BRAVURA
DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta

e eu promulgo o seguinte Decreto:

Art.
Io. Fica concedido a Medalha “BRAVURA
DUQUECAXIENSE” ao Exm Dr FÁBIO LUIZ DA SILVA SOUZA.
publicação.

junho de 2018.

Art. 2o. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 25 de

PEDROSA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n°. 1037/2018

Contrato n0.: 15/2019
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: GRUPO GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E

SERVIÇO

Objeto: Prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de
cartão vale refeição eletrônico com chip de segurança para os vereadores,
servidores e funcionários da Câmara Municipal de Duque de Caxias.
Fundamento: Pregão Presencial - Lei n°. 10.520/2002 e Decreto Municipal n°.
4.294/2003.
Vigência: 6 (seis) meses
Assinatura: 12/06/2019.

SANDRO

PEDROSA
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