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Decreto nº 254/2018

v

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL
DO MUNICÍPIO
O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso
III, da Lei Federal nº 4.320/64,

ANULAÇÕES

540700 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
54070 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1.02.122.0095.2648 - APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCUR.
GERAL DO MUNICIPIO
FONTE 0210000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES
TOTAL DA UG

300.000,00
300.000,00

D E C R E T A:
Art. 1o – Abre-se o orçamento ﬁscal do Município de Campos dos Goytacazes,
para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de
R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), nas dotações referentes às ações dos
Programas de Trabalho abaixo discriminados:
SUPLEMENTAÇÕES
540700 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.08.244.0076.4148 - PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS
HUMANOS - SNDH
FONTE 0229000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA FISICA

15.000,00

TOTAL DA UG

15.000,00

54070 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em
18/09/2018, revogando-se as disposições em contrário.

1.02.122.0095.2648 - APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCUR.
GERAL DO MUNICIPIO

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de setembro de 2018.

FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

300.000,00

TOTAL DA UG

300.000,00

P
Decreto nº 255/2018
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL
DO MUNICÍPIO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.08.244.0013.4442 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
- IGD SUAS
FONTE 0229000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL DA UG

15.000,00
15.000,00

Art. 2o – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo
1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do
Programa de Trabalho abaixo discriminado:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso
III, da Lei Federal nº 4.320/64,
D E C R E T A:
Art. 1o – Abre-se o orçamento ﬁscal do Município de Campos dos Goytacazes, para
inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$
1.402,27 (um mil, quatrocentos e dois reais, vinte e sete centavos), nas dotações
referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161
Dados: 2018.09.18 17:40:11 -03'00'

Assinatura Digital: as publicações são assinadas eletronicamente, obedecendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperacionalidade da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Para validação de sua autenticidade utilize a aplicação gratuita Adobe Acrobat Viewer®.
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SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº 200 - Campos dos Goytacazes
Quarta-feira, 19 de setembro de 2018
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060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E
ESPORTE

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS
E

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.04.122.0095.2314 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA
GESTAO PUBLICA

1.12.361.0046.2475 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS
ESCOLAR

FONTE 0144000000 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

FONTE 0215985759 - NAT 332093 - INDENIZACOES E
RESTITUICOES - UNIAO

2.679,91

TOTAL DA UG

2.679,91

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo
1º, é proveniente de excesso de arrecadação, depositado na conta corrente nº. 98.575-9
do Banco do Brasil, sob a fonte de recursos “0215985759 – FNDE – PLANO DE AÇÃO
ARTICULADA”,

TOTAL DA UG

1.000.000,00
1.000.000,00

Art. 2o – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo
1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do
Programa de Trabalho abaixo discriminado:
ANULAÇÕES
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.08.244.0006.4003 - OPERAC. FOMENTO A CRIACAO DE
ESPACOS DEMOCRATICOS

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de setembro de 2018.
P
Decreto nº 256/2018
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL
DO MUNICÍPIO
O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso
III, da Lei Federal nº 4.320/64,
D E C R E T A:
Art. 1o – Abre-se o orçamento ﬁscal do Município de Campos dos Goytacazes,
para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de
R$12.689,46 (doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais, quarenta e seis centavos),
nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA FISICA

60.000,00

TOTAL DA UG

60.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS
E
1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE
GESTAO PUBLICA
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.000.000,00

TOTAL DA UG

1.000.000,00

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de setembro de 2018.

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO
P
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E
ESPORTE

P

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

N°1256/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,

1.12.361.0046.2475 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS
ESCOLAR
FONTE 0215985759 - NAT 332093 - INDENIZACOES E
RESTITUICOES - UNIAO

12.689,46

TOTAL DA UG

12.689,46

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 527/2018 que nomeou, Leonardo da Silva
Pinto, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo
em Comissão de Coordenador Especial de Expediente e Protocolo, Símbolo DAS 6, com
vigência a contar de 03/09/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado
no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2017, depositado na
conta corrente nº. 0005-1 do Banco do Brasil, C/C-98.575-9, sob a fonte de recursos
“0215985759 – FNDE – PLANO DE AÇÃO ARTICULADA”

Rafael Diniz
- PrefeitoP

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de setembro de 2018.

N°1257/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015,
Jorge Gomes Bastos Junior, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, o cargo em Comissão de Coordenador Especial de Expediente e
Protocolo, Símbolo DAS 6, com vigência a contar de 03/09/2018.

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.

Decreto nº 257/2018

Rafael Diniz
- Prefeito-

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL
DO MUNICÍPIO
O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso
III, da Lei Federal nº 4.320/64,
D E C R E T A:
Art. 1o – Abre-se o orçamento ﬁscal do Município de Campos dos Goytacazes,
para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de
R$1.060.000,00 (um milhão, sessenta mil reais), nas dotações referentes às ações dos
Programas de Trabalho abaixo discriminados:

P

N°1258/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015,
Leonardo da Silva Pinto, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, o cargo em Comissão de Gerente do SICONV, Símbolo DAS 5, com
vigência a contar de 03/09/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.
Rafael Diniz
- Prefeito-

SUPLEMENTAÇÕES
P
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

N°1259/2018

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,

2.08.244.0095.4174 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUN. DE
ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 410/2017 que nomeou, Fábio
Rodrigues Siqueira, para exercer na Superintendência do PROCON, o cargo em comissão
de Diretor Jurídico, Símbolo DAS-3, com vigência a contar da data de publicação.

FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES
TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.

TOTAL DA UG

60.000,00

Rafael Diniz
- Prefeito-

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº
80/2015, 226/2018, Sandro Figuerêdo Silva, para exercer na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Tesoureiro, Símbolo DAS 4, com
vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.
Rafael Diniz
- PrefeitoN°1261/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015,
226/2018, Catia Maria de Oliveira de Mello, para exercer na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes, a função gratiﬁcada de Auxiliar Especial, Símbolo FG, com
vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.
Rafael Diniz
- PrefeitoP

N°1262/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015,
226/2018, Juliana Trigueiro Caroca de Queiroga Lopes, para exercer na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratiﬁcada de Auxiliar Especial,
Símbolo FG, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2018.
Rafael Diniz
- PrefeitoP
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Superintendência de Paz e Defesa Social

N°1260/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,

P

Nº 200 - Campos dos Goytacazes
Quarta-feira, 19 de setembro de 2018
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N°1263/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/SPDS/2018-Processo
Administrativo nº 04034/2018
VISA AO CADASTRAMENTO DE PLATAFORMAS DE ARMAZENAMENTO EM
NUVEM QUE SE INTERESSEM NA INSERÇÃO DO NOME NO SITE
https://maissegura.campos.rj.gov.br PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.
A Superintendência de Paz e Defesa Social, torna público, para ciência dos
interessados, que estará recebendo, até 31 de Julho de 2019, propostas
visando ao cadastramento de Plataformas de Armazenamento em Nuvem que
preencham os requisitos do anexo I, que se interessem na publicação de seus
dados no site do projeto `”Campos+segura”, devendo os proponentes interessados
apresentar ﬁchas de inscrição preenchidas, nos termos aqui estabelecidos.
1. DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
O PROJETO ”Campos + Segura” é um programa desenvolvido pela Superintendência
de Paz e Defesa Social visando ao monitoramento eletrônico de imagens. O programa
busca reunir as imagens já existentes na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ em uma
plataforma única e acessível a todos, com o escopo de reduzir a ação de criminosos e
aumentar a sensação de segurança e bem-estar da população da cidade.
2. OBJETIVO
2.1. O presente edital tem por objetivo a listagem de dados das plataformas de
armazenamento em nuvem que manifestem interesse na publicação dos dados no
site do projeto referido, por meio do preenchimento da ﬁcha de inscrição e dos
requisitos dos anexos, objetivando a conjugação de esforços para a redução das
ações criminosas, aumentando a sensação de segurança e bem-estar.
2.2. O Poder Público autorizará a inserção do nome da plataforma no site “Campos
+Segura”, obedecidas as restrições legais aplicáveis ao caso concreto.
2.3. O logo do Projeto “Campos + Segura” deverá constar em todas as câmeras
aderentes ao Programa.
2.3.1. Os custos relacionados com a fabricação da placa com o logo do Projeto
deverão ser de responsabilidade dos interessados neste Edital.
2.3.2. A placa deverá seguir as especiﬁcações constantes no anexo VII.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a aprovação e classiﬁcação no Concurso Público Edital n.º 007/
CEPUERJ/2014/NÍVEL MÉDIO - EDUCAÇÃO, homologado através da Portaria n°
1213/2014, publicada em 23 de janeiro de 2015.
CONSIDERANDO a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GEAN DIAS COUTINHO;
CONSIDERANDO a sentença que julgou procedentes os pedidos do Autor nos autos
da Ação de Obrigação de fazer n° 0051735-06.2015.8.19.0014, proferida pela segunda
vara cível da comarca de Campos dos Goytacazes, para que o autor fosse nomeado e
empossado no cargo de Inspetor de Alunos, previsto no Edital do Concurso Público n° n.º
007/CEPUERJ/2014/NÍVEL MÉDIO, depois de cumpridas as demais etapas do concurso;
RESOLVE convocar e nomear GEAN DIAS COUTINHO no cargo de INSPETOR DE
ALUNOS.
O mesmo deverá comparecer à Secretaria Municipal de Gestão Pública, portando os
exames médicos previstos no edital do concurso para a marcação de consulta admissional,
e, sendo considerado apto, poderá tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados desta publicação, conforme art. 13, §1°, da Lei n° 5.247/1991, momento em que
serão analisados os seguintes documentos:
01 foto colorida 3 x 4 recente;
Carteira de Identidade,
Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral;
Certiﬁcado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo
masculino.
Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
Certiﬁcado de Nascimento (ﬁlhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos ﬁlhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atual,
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório do Distribuidor);
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
Cartão PIS/PASEP;
Diploma/Certiﬁcado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
Certiﬁcado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade,
nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA
DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana
trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos
casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE
COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.
Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita
Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações
e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de
declaração de bens e valores ﬁrmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no
capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de setembro de 2018.
Rafael Diniz
- Prefeito-

2.4. A empresa interessada deverá, ainda, realizar o cadastro de seus clientes por
meio do preenchimento do formulário disponível no Anexo VII, que deverá ser
assinado pelos mesmos.
3. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
3.1. Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no país,
pessoa jurídica nacional, consórcio liderado por empresa nacional, grupo de empresas
nacionais e/ou de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras em situação regular no país,
poderá se habilitar para os ﬁns do presente Chamamento Público, desde que apresentados
os documentos exigidos e atendidas as demais normas preconizadas neste edital.
4. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
4.1. As inscrições poderão ser realizadas por meio eletrônico através do e-mail:
inscricaomaissegura@campos.rj.gov.br.
4.2. As inscrições deverão ser formalizadas por meio do encaminhamento do email
com menção expressa ao edital de chamamento publico nº 01/SPDS /2018, contendo
ﬁcha de inscrição e seguintes arquivos digitalizados:
4.2.1. Na hipótese de pessoa física:
a) ﬁcha de inscrição (anexo II) devidamente preenchida;
b) cópia do RG e CPF/MF;
c) cópia do comprovante atual de residência;
d) certidão negativa uniﬁcada de tributos emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda,
de Campos dos Goytacazes-Rj;
d.1) Caso a pessoa física não esteja cadastrada como contribuinte neste Município,
deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que
nada deve à Fazenda do Município de Campos dos Goytacazes-RJ,conforme modelo
(anexo III);
d.2) Caso a pessoa física possua mais de um cadastro mobiliário – C.C.M. – neste
Município de Campos dos Goytacazes-RJ, deverá apresentar certidão negativa de
débitos tributários mobiliários relativa a cada cadastro que possua.
e) certidão negativa de débitos de Tributos Imobiliários ou Certidão de Rol Nominal;
f) comprovante da inexistência de inscrição no Cadastro Informativo Municipal –
CADIN;
g) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas.
4.2.2. Na hipótese de Pessoa Jurídica:
a) ﬁcha de inscrição (anexo III) devidamente preenchida;
b) cópia do contrato social ou estatuto social em vigor, devidamente registrado no Órgão
Competente, ou Decreto de Autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País;
c) cópia do RG. e CPF dos sócios ou dos representantes legais;
e) cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica junto
à Receita Federal do Brasil;
f) certidão negativa uniﬁcada de tributos emitida pela Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico, do Município de Campos dos Goytacazes-Rj;
f.1) Caso a pessoa jurídica não esteja cadastrada como contribuinte neste
Município deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, do não cadastramento e
de que nada deve à Fazenda do Município de Campos dos Goytacazes, conforme modelo
(anexo IV);

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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f.2) Caso a pessoa jurídica possua mais de um cadastro mobiliário – C.C.M. – neste
Município de Campos dos Goytacazes, deverá apresentar certidão negativa de débitos
tributários mobiliários relativa a cada cadastro que possua;
g) certidão negativa de débitos de Tributos Imobiliários ou Certidão de Rol Nominal;
h) comprovante de inexistência de inscrição no Cadastro Informativo Municipal –
CADIN;
i) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas.
4.3. Não serão aceitos documentos rasurados
5. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
5.1. Serão indeferidas:
a) as inscrições que não atenderem aos termos do item 3 – Das Condições de
Habilitação;
b) as inscrições que não atenderem aos termos do item 4 – Da Inscrição e da
Documentação;
c) as plataformas de armazenamento em nuvem que não tiverem capacidade de
gravação mínima de 07 (sete) dias de imagens, além das especiﬁcações de integração do
anexo I.

Nº 200 - Campos dos Goytacazes
Quarta-feira, 19 de setembro de 2018
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO PROPONENTE – PESSOA FISICA ou JURÍDICA
NOME ou EMPRESA:
CPF ou CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
NÚMERO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CEP:
MUNICÍPIO:
UF:
DDD TELEFONE:
FAX:
CORREIO ELETRÔNICO DO PROPONENTE:

6. DO PROCESSAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. O processamento das propostas de cadastramento, pela Superintendência de Paz
e Defesa Social, compreenderá os seguintes atos:
a) recepção dos documentos encaminhados via e-mail e análise de sua compatibilidade
com os termos do edital, pela equipe técnica do projeto “Campos + Segura” e, caso seja
necessária, a solicitação de informações e documentos complementares para subsidiar a
análise da proposta;
b) autuação do respectivo processo eletrônico;
c) manifestação da Assessoria Jurídica da Prefeitura;
d) deliberação ﬁnal quanto à aceitação ou não da proposta pelo Superintendente e
publicação da referida decisão no Diário Oﬁcial da Cidade.
6.2. Na hipótese de decisão de aceite do cadastro da plataforma de armazenamento
em nuvem, será inserido o nome da plataforma no site do Projeto “Campos + Segura”.
6.3. A desistência do proponente no curso do processo ensejará o arquivamento, não
cabendo a interposição de recursos ou pedidos de reconsideração.
6.4. A decisão de não aceite ou indeferimento é deﬁnitiva não cabendo a interposição
de recursos, pedidos de reconsideração ou manifestações análogas, caberá nova inscrição
no caso de fato novo.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS.
7.1. As inscrições objeto do presente Edital de Chamamento poderão ser apresentadas
a qualquer tempo, até 31 de julho de 2019.
7.2 Eventuais dúvidas ou solicitação de esclarecimentos complementares deverão ser
encaminhadas pelo e-mail spds.maissegura@campos.rj.gov.br.

E, por ser expressão da verdade, declaro que li o Edital de Chamamento Público
nº 01/SPDS/2018, concordo com todos os seus termos e estou plenamente ciente de
que a inserção do nome da empresa na plataforma no site Campos + Segura não ensejará
quaisquer ônus ou contrapartidas, diretas ou indiretas, por parte da Administração.
Local e data:..................................
_______________________
Nome
Cargo
RG/CPF
ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES
O(a) proponente abaixo qualiﬁcado(a).............................................................................,
DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrito(a) no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários do Município de Campos dos Goytacazes-RJ, bem assim que não possui
débitos para com a Fazenda deste Município.
Campos dos Goytacazes, de de 2018.
________________________________________________________________
assinatura do(a)s proponente(s) ou representante(s) legal(is) ou procurador
nome completo:
RG nº
CPF/CNPJ
Cargo ou função
ANEXO IV

ANEXO I

DECLARAÇÃO

REQUISITOS TÉCNICOS

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SUPERINTENDÊNCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/SPDS/2018

Do Cadastro das câmeras:
As câmeras deverão ser previamente cadastradas por meio de numeração única
que possibilite sua identiﬁcação.
Dos elementos necessários para a integração da plataforma
armazenamento da empresa à plataforma do Projeto Campos + Segura.

de

a) câmeras com player HTML5, em formato embed (para permitir o
armazenamento, a reprodução e a edição das imagens e gravações), para o registro de
imagens ao vivo;
b) vídeos em time line, com player HTML5, em formato embed, para integração dos
vídeos ao projeto;
c) toda comunicação realizada pelo projeto utiliza o protocolo de transferência de
hipertexto HTTPS, por ser atualmente a forma mais segura de transferência de dados entre
as redes de computadores e a internet;
d) liberação de API para a comunicação entre a plataforma Campos + Segura e a
empresa de nuvem.
Dos procedimentos necessários para a integração da plataforma
armazenamento da empresa à plataforma do Projeto “Campos + Segura”.

de

a) Após a liberação do API pela empresa de armazenamento em nuvem, seu preﬁxo
inicial será registrado na base de dados da plataforma Campos + Segura e utilizado na
comunicação entre a plataforma Campos + Segura e a empresa de nuvem;
b) Caso o preﬁxo cadastrado seja https://domínio/externalApi/ o projeto Campos +
Segura utilizará os seguintes endpoints como exemplo:
- https:// domínio /externalApi/auth;
- https:// domínio /externalApi/cameras;
- https:// domínio /externalApi/camera/{cameraid}.
c) Assim, quando houver qualquer adição de câmera ou vídeo à plataforma “Campos +
Segura”, haverá a opção adicionar utilizando um integrador.
d) Selecionada a opção utilizar um integrador, necessário será encaminhar via
post para https:// domínio /externalApi/cameras/auth o login e a senha utilizados.
e) Se bem sucedida a adição das câmeras, será enviada resposta com um token
de identiﬁcação do usuário, que poderá ser utilizado em todas as demais adições.
f) Importante informar que o token do usuário é único e o sistema integrador tem que
permitir a sua invalidação caso o usuário desejar.
g) Para cadastrar a câmera no projeto, além dos passos acima, também será requisitado
um GET https://domínio/externalApi/cameras que deverá corresponder com a lista de
câmeras do sistema integrador que o usuário poderá cadastrar, mostrando-se necessário
veriﬁcar que o item da lista deverá conter o nome da câmera e um id de identiﬁcação.

A
empresa
............................................................................................................
, com sede na ........................................................................................................, nº
................., CNPJ nº ..........................................................................., por intermédio de seu
representante legal ......................................................... portador(a) do RG nº ......................
e do CPF nº ............................., DECLARA, para ﬁns do disposto no inciso V, do art. 27, da
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não mantém menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos em seu quadro de empregados.
Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz( )
Local e data
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
Observação:
a) esta declaração deverá ser apresentada no original
b) em caso aﬁrmativo, assinalar a ressalva acima
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SUPERINTENDÊNCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL
A empresa ........................................................................, com sede na .........................
...................................................................., nº ................., CNPJ nº .....................................
......................................, DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade,
que não está cadastrada e não possui débitos na Fazenda do Município de Campos dos
Goytacazes.
Local e data.
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
OBS.: esta declaração deverá ser no original.

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
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ANEXO VII
Projeto Campos + Segura da Prefeitura de Campos dos Goytacazes
Dados do aderente
Nome/RazãoSocial:
Responsável pela Pessoa Jurídica:
CNPJ/CPF: (anexar cópia)

RG: (anexar cópia)

Nº 200 - Campos dos Goytacazes
Quarta-feira, 19 de setembro de 2018

Adicional: referente a 15% (nove por
cento)do vencimento, de acordo com o
artigo 8º da lei municipal nº 5.132/90; e
artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91
e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº
7.345/02.

R$ 260,41

Duzentos e sessenta
reais e quarenta e um
centavos.

Progressão: referente a 20%(vinte por
cento) do vencimento de acordo com o
artigo 31, II, da Lei 8.133/2009.

R$ 347,22

Trezentos e quarenta e
sete reais e vinte dois
centavos

R$ 2.777,78

Dois mil setecentos e
setenta e sete reais e
setenta e oito centavos.

Total

Endereço: (anexar copia de

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de setembro de 2018.

comprovante de endereço)
Telefone:

e-mail

Quantidade de câmeras:

6

Tipo de câmera:

( ) ﬁxa

( ) móvel

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Gestão Pública
Portaria nº. 020/2017
AVISO DE LICITAÇÃO

Identiﬁcador(es) da(s) câmera(s):
(numeração disponibilizada pela empresa de
videomonitoramento em nuvem)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

Dados da empresa de videomonitoramento em nuvem contratada
Razão Social:
CNPJ:
Pelo presente, o aderente identiﬁcado, aceita participar do programa de voluntariado
denominado “CAMPOS + SEGURA” da Prefeitura de Campos dos Goytacazes,
disponibilizando as imagens captadas pela câmera acima indicada, em caráter gratuito,
sem quaisquer ônus para os órgãos de Segurança indicados no art. 144 da Constituição
Federal e para a Municipalidade de Campos dos Goytacazes.
A disponibilização das imagens na nuvem se dará pelo prazo mínimo de 7 (sete) dias
contados da data de sua captação e não gera responsabilidades por parte da Prefeitura do
Município de Campos dos Goytacazes com relação a direitos de imagem ou à conservação,
manutenção ou reparos na câmera ou link relacionados acima.
A Prefeitura do Município de Campos dos Goytacazes ﬁca autorizada a acessar
livremente as imagens disponibilizadas na forma exposta, sem obrigação de justiﬁcar-se e
sem necessidade de nova permissão pelo aderente.
As informações fornecidas pelo aderente são sigilosas nos termos da legislação em
vigor.
A adesão ao projeto ocorre de forma espontânea e voluntária, responsabilizando-se o
aderente pelas informações fornecidas, que declara serem verdadeiras.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, “in ﬁne” com fulcro no Art.
4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados
que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, discriminada
abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de
petróleo para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de outubro de
2018 às 15h (quinze horas).
O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido
na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ,
telefone nº (22) 98175-0911 e 98175-2073 de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas,
de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e
Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e uma resma de papel
A4.
Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2018.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Procuradoria Geral do Município

O aderente declara estar ciente de que o videomonitoramento visa a auxiliar, por meio
das imagens captadas, a investigação policial subsequente à eventual ocorrência de fatos
delitivos, não substituindo a comunicação direta realizada por meio das centrais telefônicas
190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Municipal).
Na hipótese de o aderente terceirizar o serviço de videomonitoramento, deverá ser
apresentado o formulário do aderente, bem como o da empresa de segurança responsável,
no mesmo ato.

Codemca

O estabelecimento/residência aderente deverá expor, em local visível e de fácil
localização, o logotipo do Projeto “Campos + Segura”.
Carlos Darcileu Pessanha Amaral
Superintendente de Paz e Defesa Social
Matricula: 38404

Secretaria Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº155/2018
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
Resolve republicar a Portaria 377/17 de 03 de agosto de 2017, publicada no Diário
Oﬁcial em 09 de agosto der 2017 para ﬁxar, a partir de 08 de março de 2016, em R$
2.777,78 (Dois mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) o
provento mensal da Sra. MARIA DA PENHA SANTANA RIBEIRO, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Professor II - “H” - 25 horas,
matrícula nº9095, aposentada conforme Portaria nº 206/2016, de 26 de fevereiro de 2016,
publicada no Órgão Oﬁcial em 08 de março de 2016, com base no art. 6º da EC 41/03 c/c
art. 40 §5º da CRFB/88, correspondente às seguintes parcelas:
Vencimento: Referente cargo de
Professor II – 25 Horas, letra “H” da tabela
de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal
nº7.345/2002; c/c lei nº8.133/2009 e
Decreto Municipal nº 120/2003; Lei
nº7.429/2003; Lei nº7.654/2004; Lei
nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei
nº7.931/2007; Lei nº8.002/2008; Lei
nº.8.095/2009; Lei nº8.166/2010; Lei
nº8.234/2011; Lei nº8.306/2012; Lei
nº8.338/2013 e Lei nº8.541/2014; Lei
nº. 8.644/2015, Lei 8.691/15 e Lei nº.
4.950/89.

R$ 1.736,12

Hum mil setecentos e
trinta e seis reais e doze
centavos.

Quinquênio: Referente a 25% (trinta e
cinco por cento) do vencimento, de acordo
com o artigo 60, da Lei Municipal nº
5.247/91.

R$ 434,03

Quatrocentos e trinta
e quatro reais e três
centavos.

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
PORTARIA SMECE Nº 38 /2018
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, LEI N°
5247/91, AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Advertir a Servidora Público Municipal, matrícula n° 35448, por inobservância
de seu dever funcional, contrariando o estabelecido no art. 134, I e de acordo com o art.
145, I, ambos da Lei n° 5247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que assim
estabelece:
“Art. 134 – São deveres do funcionário:
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
Art. 145 – São penalidades disciplinares:
I – advertência.”
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, de acordo com conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.
Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2018.
BRAND ARENARI
Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
PORTARIA SMECE Nº 39/2018
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO, LEI N°
5247/91, AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender por 30 (trinta) dias, a Servidora Público Municipal, matrícula n°
16197, por inobservância de seu dever funcional, contrariando o estabelecido no art. 134, I
e IX, de acordo com o art. 145, II e art. 163, II, da Lei n° 5247/91 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, que assim estabelece:
“Art. 134 – São deveres do funcionário:
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
Art. 145 – São penalidades disciplinares:
I –...
II –Suspensão;
Art. 163 – De sindicância poderá resultar:
I - ...
II – aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, de acordo com conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.
Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2018.
BRAND ARENARI
Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 010L/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 2018.103.000075-3-PR
LOCADOR: MARCEL RANGEL DE SOUZA.
CPF: 052.412.957-63.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção
existente situado na Rua Manoel Gomes da Silva, nº 21, Penha - Campos dos
Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C. E. JOSÉ MOREIRA.
VALOR GLOBAL: R$ 19.020,00 (dezenove mil e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/07/2018
Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de Setembro de 2018.
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 018L/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 2018.103.000045-1-PR
LOCADOR: COMUNIDADE EVANGÉLICA PRESBITERIANA
CNPJ: 03.248.474/0001-45
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção
existente situado na Rua Juiz Antônio Braga, nº 123, Parque São Domingos - Campos dos
Goytacazes/RJ - destina-se para funcionamento da E. M. LIONS I.
VALOR GLOBAL: R$ 111.172,32 (Cento e onze mil, cento e setenta e dois reais e trinta e
dois centavos
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/07/2018

CONTRATO N° 028L/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 2018.103.000054-1-PR
LOCADOR: AILTON PEREIRA NUNES
CPF: 321.950.957-68
OBJETO: – O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção
existente situado na Rua Álvaro Batista, nº 28, Parque Santos Dumont – Campos dos
Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C.E. PARQUE SANTOS DUMONT.
VALOR GLOBAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/07/2018

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de Setembro de 2018.

Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro 2018.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

(Republicado por incorreção)

(Republicação por incorreção)

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social
Superintendência do Procon
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Secretaria Municipal de Saúde

Superintendência de Agricultura e Pecuária

AVISO DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO e H O M O L O G A Ç Ã O – PREGÃO Nº 004/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - SRP
COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA ME e EPP

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº
004/2018, processo nº. 2018.137.000008-9-PR, cujo objeto é a contratação de serviços
de máquinas agrícolas, implementos agrícolas e caminhões, com a ﬁnalidade de
apoiar o projeto das Agências de Desenvolvimento Rural – ADR, em atendimento aos
pequenos e médios produtores rurais do município de Campos dos Goytacazes, por
um período de 12 (doze) meses, e, em consequência, HOMOLOGO a licitação epigrafada
com ADJUDICAÇÃO do seu objeto às seguintes empresas vencedoras do certame:
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.049.955/0001-10, com o valor global de R$ 534.585,60 (quinhentos e trinta e quatro
mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) no lote 01 e R$ 282.048,00
(duzentos e oitenta e dois mil e quarenta e oito reais) no lote 05.
GALBER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.160.400/0001-40, com o valor global de R$ 560.486,40 (quinhentos e sessenta mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) no lote 02 e R$ 164.889,60 (cento
e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) no lote 03.
PUBLIQUE-SE.
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O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, “in ﬁne” com fulcro no art. 4º da lei 10.520/02,
no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar
a licitação, com cota reservada para a participação de microempreendedor individual,
microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, na modalidade
Pregão Presencial nº 030/2017, discriminada abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo,
tipo bottons de gastrostomia, kit de gastrostomia e tubos para gastrostomia,
objetivando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação
Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de outubro
de 2018, às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido
na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ,
telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9h as 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do
Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em
papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas
(referência report ou similar).
Campos dos Goytacazes, 18 de setembro de 2018.

Em 17 de setembro de 2018.
Nildo Nunes Cardoso
= Superintendente de Agricultura e Pecuária=

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Fundação Municipal de Saúde
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SMDA, do Município de Campos
dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º e 8º, incisos XV e XX da Lei Municipal
nº 5.419/1993, artigo15, inciso II, artigo 16, parágrafo único e artigo 41 da Lei Municipal
8232/2011 e Lei Federal 12.305/2010, torna público que foi lavrado o AUTO DE MULTA N°
0242/2018, em face de JOSÉ BASTOS MOÇO E OUTRO, CPF:050.485.677-49. No prazo
de 15 dias, a partir da data de lavratura do auto, o autuado poderá apresentar recurso na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.
Campos dos Goytacazes , 11 de setembro de 2018.
Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO N°.: 0160/2018.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 026/2017.
PROCESSO: 2017.099.000084-6-PR.
OBJETO: Aquisição de Dieta Enteral, para atender as necessidades da Fundação Municipal
de Saúde de Campos dos Goytacazes.
CONTRATADA: NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 12.409.711/0001-01.
VALOR TOTAL: R$ 172.213,00 (Cento e setenta e dois mil, duzentos e treze reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 04 de Setembro de 2018.
Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.
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Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
- COPPAM Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural –
COPPAM -, realizada no dia 21 de agosto de 2018, na sua sede à Rua Tenente Coronel
Cardoso, 91, altos, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. ***
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Marcos Geovane Manhães (Secretaria de
Meio Ambiente), Francisco Eduardo Leal (SIMURB), Ivan Fagundes (Defesa Civil); Vitor
Menezes (Associação de Imprensa Campista - AIC), João
.Pimentel (Instituto Histórico e Geográﬁco de Campos dos Goytacazes), Fillipe Godoy
Azeredo (Assessor Jurídico da FCJOL), Humberto Neto das Chagas (ANFEA). ***
Registrou-se, ainda, a presença dos visitantes: Renato Siqueira (arquiteto), Sandro Moura
(empresário) e Rômulo Braga (restaurador) *** Veriﬁcando a existência do quórum
regimental, a presidente Maria Cristina Torres Lima iniciou a reunião às 10h30min saudando
a todos, colocando na pauta de discussões a denúncia do ex-presidente do COPPAM,
Orávio de Campos Soares, informando que as instalações do Posto Central, que era
localizado na Avenida Alberto Torres, esquina com Barão de Miracema, foram demolidas e
deseja saber quem autorizou tal demolição, uma vez que, em 2014, a arquiteta Andréa
Guimarães solicitou o restauro do imóvel ao lado, tendo sido concedida permissão somente
para isso. *** Pelos documentos arquivados na secretaria do conselho, a arquiteta solicitou,
também, a demolição das instalações do Posto, mas teve o processo indeferido. *** Em
seguida foi analisado o oﬁcio 012/2014, tendo como requerente a aludida arquiteta,
referindo-se ao imóvel da Rua Alberto Torres, 139, com o seguinte parecer exarado em
11/02/2014: “Nada a opor quanto a realização da obra. A requerente deve apresentar o
projeto executivo completo à Secretaria Municipal de Obras (hoje denominada Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) ”. *** A secretaria informou que o solicitado
projeto executivo foi apresentado através do processo 2442/2014, solicitando autorização
para demolição, mas o Conselho autorizou somente a reforma com restauração da fachada
do prédio, que se encontrava bastante daniﬁcada, até porque os casos de demolição são
prerrogativas da SIMURB, a quem cabe autorizar e ﬁscalizar toda e qualquer obra no
município. *** Sobre o caso, na investigação, o ﬁscal de obras pretendia multar o proprietário
do posto de gasolina, pela demolição de parte do imóvel, tombado, oﬁcialmente, como
patrimônio histórico, mas os conselheiros alegaram que o ﬁscal deveria multar o proprietário
do imóvel uma vez que ele se aproveitou da oportunidade e demoliu, sem autorização, as
instalações do Posto Central, um dos mais antigos da cidade. *** O conselheiro Vitor
Menezes disse que é preciso tomar muito cuidado, porque a SIMURB está falhando na
execução de suas funções. E indagou: “Quem é o ﬁscal da área? ”. *** O conselheiro
Eduardo Leal informou que a obra está multada e embargada, mas que a proprietária
precisa ser multada, também, pelo COPPAM, em cumprimento da Lei Municipal 8487/13.
*** Por ﬁm, o conselheiro, representante da SIMURB, sugeriu que o proprietário do imóvel
e a arquiteta responsável sejam convidados a dar maiores esclarecimentos sobre o assunto,
bem como o denunciante, o ex-presidente do COPPAM que, na época, segundo ele,
autorizou apenas a restauração, liberando os fundos, que dá para a Rua Gil de Góis, por se
tratar de uma ediﬁcação simples e não listada pela Lei Municipal 7972/2008. *** O
conselheiro Vitor Menezes lembrou que a autorização do COPPAM foi dada em 2014 para
restauração, pedindo, na ocasião, a apresentação de um projeto executivo para as obras,
“mas, pelo visto, este projeto não passou pelo conselho”. *** Como o ex-presidente deu seu
nada a opor à ideia e pediu a apresentação de um projeto executivo, a SIMURB deduziu,
erroneamente, que ele autorizou o proprietário a fazer a demolição. *** Eduardo Leal
reaﬁrmou que nenhum prédio tombado pode sofrer qualquer tipo de obra, sem que o
processo passe pelo COPPAM. *** A presidente Maria Cristina Lima Torres informou que
recebeu uma demanda do Jornal Folha da Manhã, querendo informações sobre o imóvel
da Avenida Alberto Torres e do Posto de Gasolina e ela respondeu que iria discutir esse
assunto, hoje, com os demais conselheiros, para depois dar uma resposta. *** A presidente
aprovou o convite aos proprietários para resolver o assunto, para que casos dessa natureza
não voltem a acontecer. *** Presente à reunião, o arquiteto Renato Siqueira apresentou
projeto de repaginação destinada a agregar valor ao imóvel localizado na Avenida XV de
Novembro, esquina com Rua Marechal Floriano(Ouvidor), ao lado da Maçonaria. Em
seguida, ele e o restaurador Romulo Braga mostraram aos conselheiros quais serão as
ações a serem executadas no imóvel, através de um projeto elaborado e detalhado. *** A
presidente Maria Cristina Lima, anunciou que a partir de agora o COPPAM conta com um
Disque-Denúncia, através do número 9818-23883. *** O conselheiro Vitor Menezes,
referindo-se ao projeto do arquiteto Renato Siqueira, informou que quase toda semana os
conselheiros se deparam com notícias dramáticas, “mas quando surge um caso assim, com
efeito multiplicador, é preciso avaliar e analisar o processo com carinho, porque o contrário
da preservação é a demolição”. *** O arquiteto e o restaurador agradeceram a oportunidade
e ﬁcaram de apresentar o projeto em uma semana. Segundo Renato Siqueira o abatimento
do IPTU é insuﬁciente, porque fazer uma obra de restauro é uma surpresa, sendo preciso
trabalhar dois elementos principais relatados no Plano Diretor: “É preciso olhar além do
patrimônio eclético, porque o patrimônio interno está ruindo. Perdemos o elemento visual
do Henrique Roxo. Segundo Renato é preciso dar atenção, também, à art-decô e ao
modernismo. *** O restaurador Romulo Braga lembrou que o artista Rodrigo Espinosa está
concluindo um levantamento sobre a obra do arquiteto Jofre Maia. *** O conselheiro
Eduardo Leal apresentou um novo projeto para o imóvel da Rua Tenente Coronel Cardoso,
756 e aproveitou a oportunidade para apresentar aos demais conselheiros uma foto
mostrando a interferência que o IPHAN efetuou em um imóvel no Rio de Janeiro. *** Sobre
o novo projeto, proposta do empresário Sandro Moura, é manter o primeiro cômodo e o que
está em vermelho é para construir uma vez que o segundo cômodo já está bem
descaracterizado. A intenção do empresário é fazer um comércio e preservar parte da
fachada, resultando na abertura de empregos para pessoas e usando o bom senso para
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fazer o certo, acatando a lei. *** Citou que na antiga Rua Formosa onde funciona sua
academia, não existia área comercial. Pois bem, “ﬁzemos uma academia, surgiu uma loja
infantil, uma farmácia e isso fez com que o local desse uma levantada, o mesmo acontecendo
com a Rua Doutor Beda, onde instalamos outra academia e o local já está se transformando
por conta da abertura de novos pontos comerciais e tudo dentro da legalidade”. A presidente
Maria Cristina Lima agradeceu a presença do empresário e ﬁcou de reavaliar o projeto
juntamente com os conselheiros. *** O conselheiro Eduardo Leal solicitou ao empresário a
formalização de uma carta e um memorial descritivo, com o aproveitamento da frente,
sugerindo que ele faça um relatório explicando que as partes já foram demolidas. *** O
conselheiro Humberto Neto alegou que é preciso constar uma preocupação para com o
patrimônio histórico e pediu para ele apresentar um memorial descritivo a ser transformado
em processo e, depois, apreciado pelo COPPAM. *** Em seguida os conselheiros passaram
a analisar a situação do imóvel localizado na Rua Tenente Coronel Cardoso, 906. Em
relação a este imóvel, o conselheiro Vitor Menezes quer saber qual a área da demolição
porque como não se trata de um prédio histórico, embora esteja em Área de Especial
Interesse Cultural(AEIC), a decisão ﬁcará por conta da SIMURB. O COPPAM não se opõe
à solicitação de demolição do imóvel, não estando ele na relação de imóveis tombados. ***
Prosseguindo a reunião, a presidente Maria Cristina Lima solicitou à secretária do Conselho
que responda ao ofício do Sr. Paulo (Hotel Flávio), sobre os ofícios dos dias 14 e 16 de
agosto/2018. *** Um único processo foi analisado e julgado: 1) COPPAM-CULT 597/2018,
Processo (15061/2018 2), Protocolo 2018. 018.002074-9-PA. Requerente: R. G.
Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME. Endereço – Rua Tenente Coronel Cardoso, 906,
solicitando demolição do imóvel. Parecer: Em 21/08/2018. “Deferido. Nada a opor à
solicitação. Imóvel não listado pela Lei Municipal 7972/2008, embora situado em AEIC.
Remeter o processo à SIMURB para dar cumprimento do Código de Obras”. *** Ficou
acordado entre os conselheiros que a próxima reunião será realizada no próximo dia 28 de
agosto de 2018. *** Às 12h10min, como nada mais havia para ser tratado, a reunião foi
encerrada. *** Eu, Maria Lucia Bittencourt da Fonseca, secretária ad-hoc, lavrei a presente
ata, que vai por mim assinada. *** Campos dos Goytacazes, 21 de agosto de 2018. –x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xMaria Lucia Bittencourt da Fonseca – Secretária ad-hoc
Maria Cristina Torres Lima – Presidente do COPPAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL –
COPPAM
Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural –
COPPAM -, realizada no dia 28 de agosto de 2018, na sua sede à Rua Tenente Coronel
Cardoso, 91, altos, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. ***
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Paolo Ney Bastos Pereira (Subprocurador
Geral do Município), Major Edison Pessanha Braga (Defesa Civil), Victor Montalvão de
Oliveira (Superintendente de Posturas), Marcos Geovane Manhães (Secretaria de Meio
Ambiente), Francisco Eduardo Leal (SIMURB), Vitor Menezes (Associação de Imprensa
Campista - AIC), João Pimentel (Instituto Histórico e Geográﬁco de Campos dos
Goytacazes), Humberto Neto das Chagas (ANFEA), Luís Gustavo Xavier (Rotary Clube
de Campos), Herbson Freitas (Academia Campista de Letras), Fillipe Godoy Azeredo
(Assessor Jurídico da FCJOL). E, também, os visitantes: Marco Antônio G. Perez
(Proprietário do Imóvel na Avenida Alberto Torres 139, ao lado do Posto Central), Renato
Marion de Aquino e Oswaldo Almeida (Ministro e vice da Igreja São Francisco), localizada
na Rua Treze de Maio, 182. *** Às 10h30min, após veriﬁcar a existência do quórum
regimental, a presidente Maria Cristina Torres Lima deu início à reunião falando sobre a
denúncia de demolição nas instalações do Posto Central, na Avenida Alberto Torres esquina
com Rua Barão de Miracema e, também, de parte da casa ao lado, situada na Avenida
Alberto Torres, tombada como patrimônio da cidade, cuja extensão vai até a Rua Gil de
Góis. *** Para se explicar, foi concedida a palavra ao proprietário da casa, Marco Antônio G.
Perez, que explicou ter sido o imóvel demolido por dentro, anteriormente, sem deﬁnir a
data. *** Contou ele que quando foi demolido o posto, as paredes muito antigas e geminadas
causaram o desmoronamento de uma parte da parede de seu imóvel, no qual pretende
instalar o Museu da História da Motocicleta. Acrescentou que sonhava em transformar o
posto em um “posto de gasolina” de época para abastecer apenas motocicletas e o
proprietário incorporou a ideia. *** O conselheiro Vitor Menezes indagou qual será a parte
que ele pretende ocupar do imóvel, tendo recebido como resposta que vai utilizar a que dá
frente para a Alberto Torres. *** A presidente Cristina Lima após ouvir o relato do proprietário,
parabenizou a sua iniciativa e pediu que seja enviada ao COPPAM o projeto com todas as
explicações possíveis para ser submetido à análise dos conselheiros. *** O proprietário
informou ter solicitado o desconto do IPTU, desde 2014, mas que não obteve resposta. O
Conselheiro Eduardo Leal informou que o COPPAM não retroage pedido de isenção do
IPTU, que deve ser solicitado para avaliação, anualmente. *** Em seguida, a presidente
passou a palavra para o Major Oswaldo Almeida, Ministro da Igreja de São Francisco,
localizada na Rua Treze de Maio, 182, para explicar denúncia de obra irregular na Igreja. O
Major, acompanhado do arquiteto Dr. Renato Marion Aquino, Vice-Ministro, antes fez um
relato sintético da história do importante patrimônio religioso, contando que a igreja sucedeu
a primeira capela feita em Campos, em 1652, quando a cidade ainda era uma Freguesia,
antes de se transformar em Vila, o que somente ocorreu em 29 de maio de 1677. *** Depois
de esmiuçar sua ascensão como presidente da irmandade, em 1979, e de vir mantendo o
patrimônio com recursos próprios, informou estar instalando nas dependências da igreja
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um centro cultural de arte sacra, alternativa que encontrou por causa das diﬁculdades
para a criação de um museu, cujas exigências são maiores. *** O Major argumentou: “Hoje
estamos aqui porque recebemos a visita de um ﬁscal da SIMURB, que embargou as obras
que estavam sendo executadas, não no patrimônio, mas no anexo, onde funciona a parte
administrativa da igreja”. E deu as explicações: Para desenvolver o projeto, precisamos da
área superior que é exatamente onde o zelador morava, para melhor exercer o papel de
vigia. Com o andamento das obras surgiu a conveniência de preparar um espaço dedicado
aos índios Goitacazes, numa área descoberta, em cima da igreja. Trata-se de um terraço
ligado à parte superior”. E acrescentou, textualmente: “Quando da visita de pessoa ligada
ao COPPAM, foi dito que as obras de adaptação não afetariam, em nada, o patrimônio
histórico”, sem, contudo, declinar o nome do visitador. *** Depois de fazer outro histórico
com relação às obras do Posto de Gasolina e nas casas ao lado da igreja, o Major Almeida
voltou às explicações: “Em face do embargo nos apressamos em vir aqui, pois em 39 anos
de nossa administração sempre preservamos o patrimônio e demos a ele o máximo de
visualização histórica”. *** A presidente Cristina Lima falou de uma denúncia em relação ao
telhado, no que o Major explicou que as telhas são do tipo canal e, eventualmente, a
irmandade fazia estoque, “mas tivemos que agir assim porque faltou caibro”. O Ministro
informou que “(...) em janeiro e fevereiro paramos as atividades na igreja e contratamos
uma empresa para fazer a descupinização no prédio. Até as árvores receberam esse
tratamento. Com isso estamos aﬁrmando que executamos a manutenção, anualmente. ” ***
O conselheiro João Pimentel informou que a denúncia foi formulada por um professor do
IFF e aproveitou para falar sobre o grupo de amigos dispostos na rede social, onde as
pessoas interagem quando se trata de patrimônio histórico. Depois fez uma reﬂexão: “Os
cidadãos comuns não conhecem mas, aos olhos do denunciante, a Igreja é um local muito
importante e o COPPAM não poderia fugir de dar uma resposta, porquanto é preocupação
desse órgão, pois a cidade vem perdendo parte de seu patrimônio, através dos anos”. *** A
presidente salientou que assim que chegou a denúncia tinha certeza de que não havia
fundamento, pois conhece o espírito que norteia o Major Almeida e Dr. Renato Marion de
Aquino. *** Após os agradecimentos, os Ministros aproveitaram para reforçar que estão
conseguindo se manter com recursos próprios e o COPPAM, que é um órgão preocupado
com a preservação do patrimônio, quem sabe mais para frente não ajuda a Igreja a montar
um espaço cultural com biblioteca, computadores, convênios com outras instituições e
apoio de cursos de Pós-Graduação? *** Explicou que quando do início da exposição de
obras sacras fez uma visita ao Secretário de Educação. Cultura e Esportes, Rafael
Damasceno, quando explanou o assunto e a Secretaria, depois disso, vem promovendo a
visita de vários estudantes da rede municipal. *** O conselheiro Luis Gustavo Xavier disse
ter levado seus alunos do curso de Arquitetura para visitar o espaço. *** O Major ressaltou
que na inauguração do painel, no ano passado, contou com a presença do prefeito Rafael
Diniz, Cristina Lima, Dom Fernando Rifan e do professor Orávio de Campos, além de
autoridades municipais. *** O conselheiro João Pimentel sugeriu que fosse feita uma
parceria com o Arquivo Público “Waldir Pinto de Carvalho”. **Finalizando sua participação,
o Major Almeida disse que, às vésperas das festas do Santíssimo Salvador, leu matéria em
um jornal que põe em dúvida a data de nascimento da cidade e, anunciou, em primeira
mão, que vai lançar um livro sobre a origem de Campos dos Goytacazes, abordando o
primeiro povoamento, as pesquisas de Alberto Lamego e do Monsenhor Bizarro, entre
outros detalhes, visando dirimir as dúvidas *** O conselheiro Eduardo Leal parabenizou o
Major e o Dr. Renato e pediu a formalização das obras, atualmente embargadas. “Precisamos
de um processo sobre o acréscimo para ser enviado ao COPPAM e analisado pelos
conselheiros”. *** A presidente Cristina Lima agradeceu a presença dos Ministros e vai
aguardar o envio do projeto. *** Em seguida anunciou que, a partir do próximo mês, nossos
encontros serão quinzenais. *** O conselheiro Vitor Menezes lembrou da existência de
duas questões distintas: as que já tramitavam aqui e os casos de urgência carecendo de
prioridade. Ele pediu para registrar em Ata a questão do Mercado Municipal, uma vez que,
pela coluna do Saulo Pessanha, foi informado de que o governo deseja retomar a obra em
setembro. *** O Subprocurador Geral do Município, Paolo Pereira, pediu para registrar em
Ata que semana que vem haverá uma reunião no MP, quando vai ser discutida a questão
da higienização do Mercado. Acrescentou, respondendo a ao conselheiro Vitor: “Não está
nada deliberado sobre a continuidade das obras do Mercado”. O conselheiro Vitor Menezes
propõe ao governo que não tome nenhuma decisão que não seja discutida no COPPAM,
até porque isso é um compromisso da atual gestão. *** Informou que em 30 de março 2017
foi enviado um manifesto ao governo assinado por várias entidades, documento este
recebido por Alexandre Bastos, sem que tenhamos obtido qualquer resposta e ou
manifestação por parte do governo. *** O conselheiro Paolo Pereira solicitou o número do
protocolo para ele localizar o processo, assinalando que o registro é importante e que a
questão vai ser tratada com muito cuidado. *** A presidente Cristina Lima disse que “a
comunidade grita pela obra do Mercado”. Em seguida, submeteu a análise os seguintes
processos. 1) COPPAM-CULT 604/2018, Processo (03535/2018, Protocolo 2018.115.
003575-5-PA, Requerente: Marcos Antônio Manhães Gonçalves. Endereço Avenida Alberto
Torres, 217. Assunto: Consulta Prévia de Reforma no prédio. Parecer: Em 28/08/2018.
“Deferido. Nada a opor quanto à solicitação de consulta prévia. Enviar o processo à SIMURB
para cumprimento do Código de Obras”. *** 2) COPPAM-CULT 539/2018, Processo
(02073/2018) Protocolo 2018.115.002099-1-PA, Requerente: Laguna Incorporações Ltda.
Endereço, Rua Rodrigues Peixoto, 46/52, Assunto: Consulta prévia para a realização de
obras. Parecer: Em 28/08/2018. Deferido. Nada a opor quanto à solicitação de consulta
prévia. Enviar o processo à SIMURB para o cumprimento do Código de Obras. *** 3)
COPPAM-CULT 556/2018, Processo (10786/2018 1), Protocolo 2018.018.001499-P-PA.
Requerente: Warner Viana da Motta, Endereço – Rua São Jerônimo, 72, Assunto: Solicita
Demolição do Imóvel. Parecer: Em 28/08/2018. “Deferido. Nada a opor quanto à demolição
solicitada. Enviar o processo à SIMURB para o cumprimento do Código de Obras”. 4)
COPPAM-CULT 615/2018, Processo (6956/2018 1), Protocolo 2018.018.001051-7-PA,
Requerente: Felipe da Mata Oliveira, Endereço – Rua Conselheiro Thomas Coelho, 3.
Assunto: Solicita Demolição do Imóvel. Parecer: Em 28/08/2018. “Deferido. Nada a opor
quanto ao que nos foi solicitado. Enviar o processo à SIMURB para cumprimento do Código
de Obras. *** Ficou acordado entre os conselheiros que a próxima reunião será marcada
para o próximo dia 04 de setembro de 2018. *** Às 12h30min, como nada mais havia para
ser tratado, a reunião foi encerrada. *** Eu, Maria Lucia Bittencourt da Fonseca, secretária
ad-hoc, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada. *** Campos dos Goytacazes, 31
de agosto de 2018. – x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-.
Maria Lucia Bittencourt da Fonseca – Secretária ad-hoc
Maria Cristina Torres Lima – Presidente do COPPAM
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CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL –
COPPAM
Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural –
COPPAM -, realizada no dia 04 de setembro de 2018, na sua sede à Rua Tenente Coronel
Cardoso, 91, altos, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. ***
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: José Paes Neto (Procurador Geral do
Município), Major Edison Pessanha Braga (Defesa Civil), Marcos Geovane Manhães
(Secretaria de Meio Ambiente), Francisco Eduardo Leal (SIMURB), Vitor Menezes
(Associação de Imprensa Campista - AIC), Shirlene Chagas (UNIFLU), João Pimentel
(Instituto Histórico e Geográﬁco de Campos dos Goytacazes), Luís Gustavo Xavier
(Rotary Clube de Campos), Herbson Freitas (Academia Campista de Letras). *** Às
10h30min, após veriﬁcar a existência do quórum regimental, a presidente, Maria Cristina
Torres Lima, deu início à reunião aﬁrmando que, após conferência das diligências e análise
de processos em atraso, as reuniões do conselho passarão a ser quinzenais. *** Em
seguida, deu início à análise e julgamento dos processos, mediante informações colhidas
nas diligências efetuadas pelo conselheiro e arquiteto Eduardo Leal. 1) COPPAM-CULT
605/2018, Processo (12264/2018 2), Protocolo 2018.018.002268-3-PA - Requerente:
Kátia Regina da Rosa Spolavori - Endereço – Avenida Sete de Setembro, 438 - Assunto:
Consulta sobre restauração da fachada e remoção da marquise. Decisão: Em 04/09/2018.
“Deferido. Nada a opor quanto ao solicitado, observando que a marquise permanece
no local. Enviar o processo à SIMURB para o cumprimento do Código de Obras”. ***
2) COPPAM-CULT 589/2018, Processo (949/2012), Protocolo 2012.005.016047-0-PA.
Requerente: XY Diagnose Laboratório de Biotecnologia Ltda.- Endereço Rua Conselheiro
Otaviano, 198 - Assunto: Aprovação de Projeto de reforma do imóvel. Decisão: Em
04/09/2018. “Deferido. Nada a opor quanto ao solicitado. Enviar o processo à SIMURB
para o cumprimento do Código de Obras. *** 3) COPPAM-CULT 618/2018, Processo
(16879/2018 2), Protocolo 2018. 018. 018.002525-1-PA - Requerente: Valéria Wagner
da Cunha Gomes Saad, Endereço Rua José do Patrocínio, 54 - Assunto: Demolição do
imóvel. Decisão: Em 04/09/2018. “Indeferido. Trata-se de imóvel tombado pela Resolução
012/2016, pela Lei Municipal 8487/13. Enviar o processo à SIMURB para dar ciência ao
requerente”. *** Ao ﬁnal, ﬁcou acordado entre os conselheiros que a próxima reunião será
no próximo dia 18 de setembro de 2018, no mesmo local e horário. *** Às 12h10min, como
nada mais havia para ser tratado, a reunião foi encerrada. *** Eu, Maria Lucia Bittencourt
da Fonseca, secretária ad-hoc, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada. *** Campos
dos Goytacazes, 04 de setembro de 2018. – x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x.
Maria Lucia Bittencourt da Fonseca – Secretária ad-hoc
Maria Cristina Torres Lima – Presidente do COPPAM

Fundação Municipal da Infância e da Juventude
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 - SRP
EXCLUSIVO PARA MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS EQUIPARADAS
O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, com fulcro no art. 4º da
Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que
fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, exclusiva para a
participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte
e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente
(mobiliários) para atender as necessidades das Instituições de Acolhimento, Conselhos
Tutelares e Sede da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de outubro
de 2018, às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo
Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário das 9h às
17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais
e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01
(um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência Report ou similar), ou solicitado
através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br
Campos dos Goytacazes, 18 de setembro de 2018.
Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

Codemca
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Assunto: Processo Administrativo de Tomada de Contas, com base na Deliberação nº
279/17, com vistas à apuração dos fatos, identiﬁcação dos responsáveis e quantiﬁcação
dos possíveis danos que possam ter acontecido ao patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento do Município de Campos – Codemca, no exercício de 2016, em função
das inconsistências veriﬁcadas nas prestações de contas do Ordenador de Despesa, de
Bens Patrimoniais e de Almoxarifado, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro – TCE/RJ.
O Sr. Jorgiele Jerônimo de Oliveira, na qualidade de Presidente da Comissão de Tomada
de Contas, nomeado através da Portaria nº 006/2017, datada de 12/09/2017, publicada no
Diário Oﬁcial do Município em 13/09/2017, tendo por objetivo os procedimentos contidos
no assunto em epígrafe, vem nos autos do processo, convocar o Srs. Robson Antônio
Silva de Menezes, CPF nº 039.389.207-77, residente na Rua João Cândido das Neves,
Bairro Joquei 2, em Campos dos Goytacazes/RJ., Júlio Cesar Xavier Ribeiro, CPF nº
039.596.057-65, residente na Travessa Antônio Barreto Gomes, n º 16, Bairro Jardim
Carioca, em Campos dos Goytacazes/RJ., José Carlos Mota, CPF nº 443.550.337-91,
residente na Rua Conselheiro José Fernandes, nº 525, Bairro Centro, em Campos dos
Goytacazes/RJ, funcionários da Codemca, à época, para tomar ciência e manifestar-se
quanto aos seus conteúdos e/ou apresentar defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
Junto a Comissão de Tomada de Contas, instalada na sede da Codemca, sito Av. Nilo
Peçanha, 614/822 – Shopping Estrada.
Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro de 2018.
Jorgiele Jerônimo de Oliveira
Presidente da Comissão
Campos do Goytacazes-RJ, 17 de Setembro de 2018.
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