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ATOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº 166 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

EXONERAR a pedido RODRIGO DE ANDRADE HEN-
RIQUES, do cargo em comissão de Consultor de Políticas 
de Habitação – Símbolo SM - na Secretaria Municipal 
de Infraestrutura – SEMIF – a contar desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA 
Prefeito

PORTARIA Nº 167 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE: 

Exonerar a pedido, CLEUSA SEBASTIANA DA SILVA 
SOUZA, matrícula nº 10/690938-6, do cargo de Professor 
II, conforme consta no processo nº 2017/007416, a contar 
de 16 de março de 2017.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 168 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE: 

Exonerar a pedido, RAFAEL RODRIGUES NUNEZ, ma-
trícula nº10/705840-7, do cargo de Enfermeiro, conforme 
consta no processo nº 2018/004417, a contar de 01 de 
fevereiro de 2018. 

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 169 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE: 

Exonerar a pedido, AMANDA VIANA CORREA, matrí-
cula nº 10/708573-1, do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, conforme consta no processo nº 2018/006139, a 
contar de 10 de fevereiro de 2018.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 170 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE: 

DECLARAR VAGO o cargo efetivo de Auxiliar Adminis-
trativo, ocupado pelo servidor CEZAR ROMERIO ARAN-
TES CORDEIRO, matrícula nº 10/711667-6, a contar de 
06/02/2018, em razão de posse em outro cargo público 
inacumulável , nos termos do artigo 28, inciso VII da Lei 
2378/92, conforme informações contidas no processo nº 
2018/004850

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 171 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, es-
pecialmente em atenção ao contido no Decreto nº 7.906, 
publicado em 19 de janeiro de 2010,

Considerando os termos do processo 2018/009399, que 
se encontra suficientemente instruído, demonstrando o 
atendimento às exigências estabelecidas na legislação 
vigente, em especial o disposto no art. 41, §4° da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE:  

ACOLHER o Relatório Conclusivo apresentado pela 
Comissão de Avaliação do Desempenho do Servidor 
Municipal em Estágio Probatório, contido às fls. 13/15 do 
processo administrativo 2018/009399 e, em consequência, 

CONFIRMAR os servidores integrantes da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, abaixo relacionados em seus 
respectivos cargos, reconhecendo a estabilidade prevista 
no artigo 41 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, em razão da conclusão do período de Avaliação de 
Estágio Probatório: 

Matricula Nome do Servidor

713899 ISABEL CRISTINA SILVA DE SOUZA

712647 ANTONIO CARLOS DA SILVA

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PGM

RESOLUÇÃO PGM Nº 07 DE 06 DE ABRIL DE 2018.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 4º, Inciso III, da Lei 
Complementar 12/2005;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, inciso VI, do De-
creto Municipal n.º 11.265 de 03 de abril de 2018;
RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a minuta padrão de edital direcionado 
ao chamamento público para potenciais interessados na 
apresentação de estudos técnicos no bojo de Procedimen-
to de Manifestação de Interesse, nos termos do Decreto 
Municipal n.º 11.265 de 03 de abril de 2018. 
Parágrafo único. O afastamento, ainda que pontual, das 
disposições que integram a minuta anexa deverá ser de-

vidamente justificado pelo órgão consulente.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2018.

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
Procurador-Geral do Município

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTE-
RESSE Nº__/__RELATIVO AO PROJETO DE ............. 
(DESCRIÇÃO DO OBJETO)

1. DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1 O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, nos termos 
da justificativa de fls. .... do processo administrativo n.° 
......., com fundamento na Lei n.° 11.079/04, no art. 25, 
da Lei n.° 8.987/95 e na Lei Municipal n.º 4.222/13, me-
diante deliberação do Conselho Gestor do PROPAR-NI e 
expressa autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal no 
processo administrativo n.°.........., torna público o presen-
te edital de chamamento público para seleção de estudos 
técnicos a serem elaborados, mediante autorização, para 
.............. (descrição do objeto), nos termos descritos no 
Termo de Referência anexo ao presente edital.

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos 
técnicos para formalização de concessão de natureza 
comum com fundamento na Lei n.º 8.987/95, o subitem 
1.1 deverá adotar a seguinte redação:)

O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, nos termos da jus-
tificativa de fls. .... do processo administrativo n.° ......., 
com fundamento no art. 25, da Lei n.° 8.987/95, mediante 
expressa autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal no 
processo administrativo n.°.........., torna público o presen-
te edital de chamamento público para seleção de estudos 
técnicos a serem elaborados, mediante autorização, para 
.............. (descrição do objeto), nos termos descritos no 
Termo de Referência anexo ao presente edital.

1.2 O inteiro teor do presente edital estará disponí-
vel na sala do Conselho Gestor do PROPAR-NI, podendo 
ser impresso mediante identificação do interessado e 
entrega das folhas de papel necessárias à impressão, 
além de constar divulgado no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura de Nova Iguaçu. 

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos 
técnicos para formalização de concessão de natureza 
comum com fundamento na Lei n.º 8.987/95, o subitem 
1.2 deverá adotar a seguinte redação:)

O inteiro teor do presente edital estará disponível na ...... 
(identificar a Pasta responsável pelo PMI), podendo ser 
impresso mediante identificação do interessado e entrega 
das folhas de papel necessárias à impressão, além de 
constar divulgado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura 
de Nova Iguaçu.

1.3 Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca 
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do objeto deste edital até 5(cinco) dias úteis anteriores 
ao prazo para a entrega do REQUERIMENTO DE AU-
TORIZAÇÃO.

1.3.1 Os pedidos de esclarecimento deverão ser 
formulados por escrito e apresentados na sala do Con-
selho Gestor do PROPAR-NI que deverá respondê-los 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data 
do protocolo de recebimento. 

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técni-
cos para formalização de concessão de natureza comum 
com fundamento na Lei n.º 8.987/95, o subitem 1.3.1 
deverá adotar a seguinte redação:)

Os pedidos de esclarecimento deverão ser formulados 
por escrito e apresentados na ..... (identificar a Pasta 
responsável pelo PMI) que deverá respondê-los no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do 
protocolo de recebimento. 

1.3.2 A resposta aos pedidos de esclarecimento será 
divulgada mediante nota no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura de Nova Iguaçu, além de constar fisicamente 
do processo administrativo instaurado para acompanha-
mento do PMI. 

2. OBJETO

2.1. Por meio do presente edital de chamamento 
público o Município de Nova Iguaçu torna público o rece-
bimento da manifestação de interesse privado (MIP) pela 
..... (identificação do autor da MIP) e divulga a todos os 
potenciais interessados sua intenção de reunir estudos 
técnicos oriundos da iniciativa privada para elaboração 
futura de projeto básico para celebração de parceria 
público-privada, na modalidade ....... (identificar modali-
dade, se administrativa ou patrocinada), para (descrição 
do objeto).

2.2. Os documentos apresentados pela ..... (identifi-
cação do autor da MIP) estão disponíveis para consulta 
de quaisquer interessados na sala do Conselho Gestor 
do PROPAR-NI e integram o processo administrativo 
n.° ............

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos 
técnicos para formalização de concessão de natureza 
comum com fundamento na Lei n.º 8.987/95, o subitem 
2.2 deverá adotar a seguinte redação:)

Os documentos apresentados pela ..... (identificação 
do autor da MIP) estão disponíveis para consulta de 
quaisquer interessados na ..... (identificar a Pasta res-
ponsável pelo PMI) e integram o processo administrativo 
n.° ............

2.3. Os estudos que compreenderão aspectos eco-
nômicos, técnicos e jurídicos deverão observar as dire-
trizes e os elementos previstos no Termo de Referência 
anexo ao presente edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste procedimento quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas interessadas, inclusive de 
forma associada, mediante apresentação de REQUERI-
MENTO DE AUTORIZAÇÃO conforme modelo anexo ao 
presente edital.

3.2 É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídi-
cas que incorram na proibição descrita no art. 119, da Lei 
Orgânica Municipal.

3.3 É vedada a participação de pessoas jurídicas que 
tenham em seu quadro servidor público ou dirigente do 
órgão ou entidade responsável pelo chamamento público.

3.4 É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas 
punidas com a sanção descrita no inciso IV, do art. 87, da 
Lei n.° 8.666/93 por órgão ou entidade integrante de qual-
quer Ente Federativo ou com a sanção descrita no inciso 
III, do art. 87, da Lei n.° 8.666/93 por órgão ou entidade 
integrante da Administração Municipal.

3.4.1 A vedação prevista no subitem 3.4 é igualmente 
aplicada para as sanções dispostas na Lei n.° 10.520/02.

3.5 O REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO deverá 
ser igualmente apresentado pelo proponente da MIP (ma-
nifestação de interesse privado). 

3.6 A associação de proponentes para apresentação de 
estudo técnicos deverá ser precedida de indicação da 
pessoa física ou jurídica responsável perante a Adminis-
tração Municipal. 

4. DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO

4.1 O REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO, 
endereçado ao Conselho Gestor do PROPAR-NI/ ou à 
Secretaria ...... (identificar a Pasta responsável pelo PMI 
na hipótese de procedimento instaurado para reunião de 
estudos técnicos de concessão de natureza comum), deve-
rá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a 
contar da publicação deste edital de chamamento público, 
no protocolo situado à ...........................

4.2 O REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO deverá 
conter os seguintes elementos: 

I –habilitação jurídica por meio da apresentação dos docu-
mentos exigidos pelo formulário anexo ao presente edital;

II –demonstração da atuação na área de domínio do projeto 
e de possuir a equipe técnica com a formação necessária 
para o desenvolvimento de todas as etapas dos estudos 
técnicos, nos termos exigidos pelo Termo de Referência;

III –apresentação de cronograma de realização dos estu-
dos técnicos com fixação das datas de início e término de 
cada uma das etapas previstas, devendo ser observado 
o prazo máximo fixado no presente edital e no termo de 
referência; 

IV - indicação de valor do ressarcimento pretendido, 
acompanhado de planilha de custos analíticos que deverá 

compreender todas as etapas dos estudos técnicos com 
a discriminação dos custos dos insumos e da mão de 
obra utilizada para cada uma das etapas; e 

V - declaração de transferência à Administração Pública 
dos direitos associados aos estudos técnicos seleciona-
dos, conforme modelo anexo ao presente edital;

4.3 Serão negados os REQUERIMENTOS DE 
AUTORIZAÇÃO em dissonância com as diretrizes dos 
incisos do subitem 4.2 e com os modelos anexos ao 
presente edital.

4.4 Da decisão de desclassificação caberá recurso ad-
ministrativo a ser direcionado à Presidência do Conselho 
Gestor do PROPAR-NI que deverá julgá-lo no prazo de 
3 (três) dias a contar da data de interposição.

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técni-
cos para formalização de concessão de natureza comum 
com fundamento na Lei n.º 8.987/95, a expressão “à 
Presidência do Conselho Gestor do PROPAR-NI” de-
verá ser substituída por “à autoridade máxima do órgão 
responsável pelo PMI”)

4.4.1 O prazo para interposição do recurso é de 5 (cinco) 
dias a contar da intimação da decisão de desclassificação 
que dar-se-á mediante ciência nos autos do processo 
administrativo ou publicação no diário oficial.

4.5 A planilha analítica de custos mencionada no inciso 
IV do subitem 4.2 será submetida à análise de econo-
micidade por comissão de seleção, a ser designada nos 
termos do art. 7º, podendo ser revista mediante relatório 
justificado.

4.5.1 Caso o requerente não concorde com a revisão 
implementada pela comissão de seleção, da decisão 
caberá recurso nos termos do subitem 4.4.

4.6.A autorização para apresentação de Estudos Téc-
nicos: 

I - não gerará direito de preferência no eventual certame 
licitatório a ser realizado para implementação do projeto 
objeto do estudo técnico; 

II - não acarretará a obrigatoriedade de realização de 
certame licitatório para implementação do projeto; 

III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de 
valores envolvidos em sua elaboração; 

IV - será pessoal e intransferível.

4.7 A Administração Municipal não responde por 
quaisquer danos decorrentes dos atos realizados pelos 
autorizados para a implementação dos estudos técnicos, 
não acarretando a autorização concedida qualquer vín-
culo empregatício entre os empregados do autorizado e 
o Município.

4.8. A autorização concedida poderá ser revogada pela 
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Administração Municipal, mediante adequada justifica 
que ateste a alteração do interesse público subjacente 
ao objeto do estudo técnico, inexistindo nesta hipótese 
direito a ressarcimento pelo autorizado, inclusive, quanto 
aos eventuais gastos decorrentes dos atos necessários 
à implementação dos estudos.

4.9. Será anulada a autorização caso constatada a 
ocorrência de vício de legalidade no procedimento de 
concessão.

4.10. Na hipótese de inobservância dos limites da autori-
zação, inclusive quanto aos prazos fixados neste edital, 
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório do 
autorizado, deverá ser cassada a autorização concedida.

5. DOS ESTUDOS TÉCNICOS

5.1 Os estudos técnicos deverão ser apresentados 
pelo autorizado no prazo máximo de ............ a contar 
da concessão da autorização, devendo ser observado o 
cronograma físico apresentado quando do requerimento 
de autorização.

5.1.1 A inobservância do prazo disposto no subitem 5.1 
importará a cassação da autorização, sujeitando o au-
torizado às sanções previstas neste edital. 

5.2 Os estudos técnicos deverão ser elaborados de acor-
do com as diretrizes e formatações previstas no termo 
de referência, devendo ser disponibilizada ao Conselho 
Gestor do PROPAR-NI, além do original físico do estudo, 
cópia em formato digital.

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técni-
cos para formalização de concessão de natureza comum 
com fundamento na Lei n.º 8.987/95, a expressão “ao 
Conselho Gestor do PROPAR-NI” deverá ser substituída 
por “ao órgão responsável pelo PMI”)

5.3 Todos os documentos que integram os estudos téc-
nicos deverão estar firmados pelos responsáveis pela 
sua elaboração. 

6. DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS

6.1. A seleção dos estudos técnicos apresentados pelos 
autorizados será realizada por comissão designada pelo 
Presidente do Conselho Gestor do PROPAR-NI que será 
composta de, no mínimo, 3 (três) servidores municipais 
com expertise necessária à avaliação dos estudos.
 
(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técni-
cos para formalização de concessão de natureza comum 
com fundamento na Lei n.º 8.987/95, a expressão “pelo 
Presidente do Conselho Gestor do PROPAR-NI” deverá 
ser substituída por “pela autoridade máxima do órgão 
responsável pelo PMI”)

6.1.1 Na composição da comissão serão designados, 
preferencialmente, servidores que integrem os órgãos 
municipais com atribuições equivalentes à área de 

abrangência do projeto. 

6.2 A mesma comissão descrita no subitem 6.1 terá 
atribuição para avaliar os requerimentos de autorização. 

6.3 A seleção dos estudos técnicos deverá ser realizada 
com base, exclusivamente, nos critérios objetivos fixados 
no termo de referência, devendo ser rejeitados estudos 
que não contribuam efetivamente com o projeto a ser 
implementado pela Administração Municipal.

6.3.1 São critérios de seleção do presente procedimen-
to: (os critérios deverão refletir o disposto no termo de 
referência)

I) (...)

6.4. Da decisão de rejeição caberá recurso administra-
tivo direcionado à Presidência do Conselho Gestor do 
PROPAR-NI que deverá respondê-lo no prazo máximo de 
3(três) dias contados da data da interposição.

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técnicos 
para formalização de concessão de natureza comum com 
fundamento na Lei n.º 8.987/95, a expressão “à Presidente 
do Conselho Gestor do PROPAR-NI” deverá ser substituída 
por “à autoridade máxima do órgão responsável pelo PMI”)

6.4.1 O prazo para interposição do recurso é de cinco dias 
a contar da intimação da decisão de desclassificação que 
dar-se-á mediante ciência nos autos do processo adminis-
trativo ou publicação no diário oficial.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização da elaboração dos estudos técni-
cos, especialmente no que tange à observância do crono-
grama apresentado, será realizada por servidor designado 
especialmente para tal finalidade pela autoridade máxima 
do órgão responsável pela área de abrangência do projeto.

7.1.1 A fiscalização prevista no subitem 6.1 não afasta 
o poder dever de fiscalização do Conselho Gestor do 
PROPAR-NI que poderá, a qualquer momento, solicitar 
informações necessárias à verificação da adequação dos 
trabalhos implementados. (o presente subitem deverá ser 
excluído na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos 
técnicos para formalização de concessão de natureza 
comum com fundamento na Lei n.º 8.987/95)

8. DO RESULTADO FINAL

8.1 O resultado final do procedimento de manifes-
tação de interesse com a listagem dos estudos técnicos 
aprovados será publicado no Diário Oficial e divulgado no 
sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu.

8.1.2 – O inteiro teor dos estudos técnicos apresentados 
estarão disponíveis para consulta no Conselho Gestor do 
PROPAR-NI.

(Na hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técni-
cos para formalização de concessão de natureza comum 

com fundamento na Lei n.º 8.987/95, a expressão “no 
Conselho Gestor do PROPAR-NI” deverá ser substituída 
por “no órgão responsável pelo PMI”)

8.2 A aprovação dos estudos técnicos não acarreta o 
dever de instauração de certame licitatório direcionado 
à implementação do projeto.

8.3 Eventual instauração de certame licitatório deverá 
ser precedida de autorização do Conselho Gestor do 
PROPAR-NI. (o presente item deverá ser excluído na 
hipótese de PMI voltada à reunião de estudos técnicos 
para formalização de concessão de natureza comum 
com fundamento na Lei n.º 8.987/95) 

9. DOS DIREITOS DO PROPONENTE 

9.1 O proponente cujo projeto foi parcial ou inte-
gralmente utilizado pela Administração Municipal para 
consolidação de projeto básico de certame licitatório terá 
o direito de ser ressarcido dos custos de elaboração dos 
estudos técnicos pelo futuro e eventual contratado. 

9.1.1 O ressarcimento será exclusivamente limitado ao 
valor consignado no requerimento de autorização. Em 
caso de aproveitamento parcial serão utilizados os valores 
indicados para cada etapa dos estudos técnicos dispostos 
no requerimento de autorização, sendo possível, caso 
necessário, apurar o valor a ser ressarcido por meio do so-
matório dos custos individuais e analíticos apresentados. 

9.1.2 Em nenhuma hipótese a Administração Municipal 
poderá ser obrigada a ressarcir o proponente pelos cus-
tos de elaboração dos estudos técnicos.

9.2 A apresentação de estudos técnicos, ainda que 
aprovados e efetivamente utilizados, não afasta o direi-
to de participação do proponente no certame licitatório 
instaurado para implementação do objeto por meio da 
celebração de parceria público privada.

9.3 Ao proponente deverá ser garantido o livre acesso 
a todas as informações necessárias à elaboração dos 
estudos técnicos, devendo a Administração zelar por 
esse direito.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Pela inobservância das diretrizes previstas neste 
edital e das obrigações decorrentes do presente pro-
cedimento de manifestação de interesse, poderão ser 
imputadas aos proponentes as sanções previstas na Lei 
n.° 8.666/93, devendo, para tanto, ser observado o pro-
cedimento previsto no Decreto Municipal n.° 10.662/16.

10.1.1 Eventuais sanções de caráter pecuniário não 
adimplidas voluntariamente serão inscritas em dívida 
ativa para posterior execução fiscal. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Este procedimento poderá ser revogado por 
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razões de interesse público, decorrente de fato superve-
niente, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiro. 

11.2 Os prazos estabelecidos neste edital poderão 
ser prorrogados a critério do Município de Nova Iguaçu, 
devendo a prorrogação se estender a todos os interessados.

11.3  Ocorrendo ponto facultativo, ou outro fato su-
perveniente de caráter público, que impeça a realização 
dos eventos nas datas acima marcadas, estes ficarão 
automaticamente adiados para o mesmo horário do pri-
meiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação.

11.4 Acompanham este edital os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Formulário de requerimento de autorização
Anexo II – Minuta de Declaração de transferência à Ad-
ministração Pública dos direitos associados aos Estudos 
Técnicos selecionados

11.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Igua-
çu para dirimir qualquer litígio decorrente do presente 
procedimento que não possa ser resolvido por meio 
amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Nova Iguaçu,     de           de     .

________________________________
(AUTORIDADE SUPERIOR)

Anexo .........
Declaração de transferência à Administração Pública dos

direitos associados aos ESTUDOS TÉCNICOS
(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de 

carimbo com CNPJ)

Local e data 
Ao
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-
-Privadas
a/c.: Sr. Presidente
Ref. Edital de Chamamento Público para o Procedimento 
de Manifestação de Interesse nº__/__

        denominação da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), 
grupo econômico ou consórcio         , inscrita no CNPJ 
sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           
, neste ato representada pelo(s) seu(s) representante(s) 
legal(is), o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF 
sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade 
nº ____, expedida por _____________, doravante de-
nominada CEDENTE, transfere para o MUNICÍPIO DE 
NOVA IGUAÇU, denominado CESSIONÁRIO, os direitos 
autorais associados aos ESTUDOS TÉCNICOS, de 
acordo com as condições abaixo expostas:

I - O CEDENTE declara que é autor e titular da proprie-
dade dos direitos autorais dos ESTUDOS TÉCNICOS 

apresentados;

II - O CEDENTE declara que os ESTUDOS TÉCNICOS 
não infringem direitos autorais e/ou outros direitos de pro-
priedade de terceiros, assumindo integral responsabilidade 
pelo seu conteúdo;

III - O CEDENTE transfere todos os direitos autorais 
sobre as informações técnicas, estudos de viabilidade, 
levantamentos, investigações, dados, projetos, métodos, 
pareceres e quaisquer outros documentos que daqueles 
façam parte dos ESTUDOS TÉCNICOS, de forma irrevo-
gável, irretratável e incondicional para o CESSIONÁRIO, 
no que se inclui os direitos de edição, de publicação, de 
tradução para outro idioma e de reprodução por qualquer 
processo ou técnica, de acordo com a conveniência e a 
oportunidade do Município de Nova Iguaçu;

IV - É vedada ao CEDENTE qualquer reprodução, total 
ou parcial, dos ESTUDOS TÉCNICOS, em qualquer outro 
meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem que haja 
prévia autorização escrita por parte do CESSIONÁRIO;

V - A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer 
tipo de remuneração pela utilização dos ESTUDOS 
TÉCNICOS pelo CESSIONÁRIO, com exceção da pos-
sibilidade de ressarcimento pelos efetivamente utilizados 
na formatação da concessão, com ônus para o eventual 
contratado na licitação.

_____________________________________
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), 
grupo econômico ou consórcio com

assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

SEMED

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMED/2018

O Município de Nova Iguaçu, por intermédio da Se-
cretaria de Educação, no uso das suas atribuições, 

RESOLVE: Lançar Edital de Chamamento Público n° 
002/2018. 

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED torna pú-
blico e de conhecimento dos interessados: 

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2018, para 
seleção de estudantes universitários, residentes em Nova 
Iguaçu, que tenham ingressado em Universidades Públicas.

A seleção será regida pelas normas pertinentes à maté-
ria, em especial a Lei nº 3.761 de 30 de março de 2006, 
alterada pela Lei nº 4.702 de 07 de março de 2018, me-
diante termo de compromisso, o qual regerá as seguintes 
disposições: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.  Consoante dispõe o artigo 3º, IV, da Lei nº 3.761 

/2006, os estudantes ministrarão aulas em turmas ou 
monitorias de cursos preparatórios comunitários nesta 
cidade;

1.2.  Os estudantes estarão sob o regime de termo 
de compromisso e cumprimento de 20 horas/mensais 
na cidade de Nova Iguaçu, nos turnos manhã, tarde ou 
noite, nos dias da semana e horários a serem designados 
pela SEMED, observado o turno e horários do estudante 
junto à Universidade, desde que cumprida as 20 horas 
exigidas/ mensais:

a. O turno da manhã será de 08 (oito) às 13 (treze) 
horas.
b. O turno da tarde será de 12 (doze) às 17 (de-
zessete) horas.
c. O turno da noite será de 18 (dezoito) às 22 
(vinte duas) horas.

1.3. O  v a l o r  d a  b o l s a  a u x í -
l io  será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ; 
 
2. DOS CANDIDATOS

2.1. São critérios de seleção.

a. Estar inserido no Programa de Cotas, nos 
termos do que dispõe a Lei Estadual nº 4.151 de 04 de 
setembro de 2003 e pela Lei Federal nº 12.711, de 29 
de agosto de 2012;

b. Ser capaz de ministrar aulas em turmas de 
cursos preparatórios comunitários nesta cidade.

c. Residir no Município de Nova Iguaçu.

1.2.  Os estudantes que já forem beneficiários da 
bolsa auxílio tratada nesta Lei terão predominância na 
garantia de vaga, bem como de sua renovação. 

1.3. Considerando o disposto no item anterior, para 
a classificação dos demais candidatos serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

0. Candidato com maior idade;

b. Menor renda familiar;

c. Possuir títulos de participação em formação 
continuada na área cursada e de atuação (Seminários, 
Fóruns, Congressos etc.);

d. Persistindo ainda o empate, será processado 
sorteio público para definição da ordem de classificação.

1.4. Poderá fazer parte do Programa o estudan-
te que seja cursante do primeiro período do curso. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES

1.1.  As inscrições serão gratuitas, realizadas exclu-
sivamente na Sede da Secretaria Municipal de Educação 
- Situada à Rua José de Alvarez, 330 – Bairro da Luz – 
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Nova Iguaçu, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018 das 
9h às 12h e das 13h às 16h. 

3.2 A inscrição será realizada pessoalmente pelo candida-
to, não sendo aceitas inscrições por   meio de procuração 
ou por correspondência;

3.3. A inscrição deverá ser feita para apenas 01 (uma) 
disciplina. 

3.4. A inscrição implica em compromisso, por parte do 
candidato, em aceitar as condições estabelecidas cons-
tantes no presente edital, bem como constante na Lei 
nº 3.761/2006.

4.  DAS VAGAS

4.1. Inicialmente serão oferecidas 08 vagas nas seguintes 
disciplinas:

DISCIPLINA VAGAS 
Geografia 02
Literatura 01
Língua Portuguesa 02
Redação 01
História 01
Matemática 01

4.2. Preenchido o quantitativo de vagas, os demais can-
didatos inscritos farão parte do cadastro de reserva para 
futuras substituições, as quais serão efetuadas a medida 
em que haja a vacância, de acordo com a necessidade 
da disciplina, e obedecidas as regras contidas no art. 1º, 
§ 5º da Lei nº 3.761/ 2006;

4.3. A seleção dos cotistas devidamente selecionados 
será divulgada em diário oficial. 

4.4. Os estudantes que formarem o cadastro reserva não 
farão jus a bolsa auxílio até que ocorra o efetivo início 
das atividades.

5. DOS DOCUMENTOS

5.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar 
original e cópias dos seguintes documentos: 

0. Documento de identidade; 
a. CPF; 
b. Cópia do comprovante de residência no Muni-
cípio de Nova Iguaçu.
c. Cópia do Comprovante de matrícula na Uni-
versidade. 
d. Requerimento do benefício instituído com docu-
mento que comprove o fato do requerente ser beneficiário 
de uma das cotas de que trata a Lei Estadual Nº 4.151/03.

                                                      
6.   DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1. O cadastro reserva terá validade de 2 (dois) anos, a 
contar da data da publicação do resultado final, podendo 
ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da 
Secretaria Municipal de Educação.

6.2. O ato de inscrição do candidato importará no co-
nhecimento e aceitação totais dos critérios e regras 
estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar 
desconhecimento;

6.3. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos 
pela Secretaria Municipal de Educação.

ALEXSANDRO DA SILVA  COSTA
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Matrícula: 60/715470-1 Respon-
dendo pela Secretaria Municipal de Educação de Nova 

Iguaçu. Portaria: 016 de 08 de Janeiro de 2018.

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2018

HILDOBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde/ SEMUS

Mat. 60/715.468-5

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIOSOBRE A SINDICÂNCIA INSTAURADA 
ATRAVÉS DA PORTARIA DE GABINETE Nº  018/2018, 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 
09.02.18.

1 -Acolho o Relatório Final de Sindicância, acos-
tado às fls. 24 a 26 do Processo de Sindicância nº. 
2018/005261.
2 – Encerrar e arquivar o Processo de Sindicância 
nº 2018/005261.
3 – Cessar os efeitos da Portaria Gabinete nº 
018/2018, publicada em 09.02.18.

Nova Iguaçu, 05 de abril de 2018.

HILDOBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA GABINETE Nº. 046/2018 - SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado 
pela Portaria nº 003/PCNI de 11 de janeiro de 2017, 
publicada no Diário Oficial de 02 de janeiro de 2017, no 
uso das atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/012551, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância da Secretaria Municipal de Saúde, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 185/2017 – SEMUS, 
publicada em 17.08.17, no Diário Oficial do Município.

Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 

SEMUS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/SEMUS/2018
PROCESSO: Nº 2017/006.635
LICITAÇÃO: Nº 20/CPL/SEMUS/2017
VALIDADE: 12 Meses a partir da Publicação no Diário 
Oficial do Município.
PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e   MED-SUR 
COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSOS EM TI-
TÂNIO, MICRO PLACAS, PLACAS E ETC.), COM CO-
MODATO DE APLICATIVOS PARA UTILIZAÇÃO DO 
MATERIAL FORNECIDO E MOTOR PARA PERFURA-
ÇÃO ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
SERVIÇO DE BUCO-MAXILO-FACIAL DO HOSPITAL 
GERAL DE NOVA IGUAÇU, PARA O PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES
VALOR: R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta 
mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2018



6 Sábado, 07 de abril de 2018

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

publicação.

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2018.

HILDOBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº60/715468-5

SEMPLAG

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 2017/034.295
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 016/CPL/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E BAZAR E 
PAPELARIA MN LTDA-ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
CAPAS DE PROCESSOS PARA SUPRIMENTO DOS 
ÓRGÃOS DA PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA 
IGUAÇU, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 99.800,00 (NOVENTA E NOVE MIL E OI-
TOCENTOS REAIS).
FUNDAMENTO: LEIS FEDERAIS Nº 10.520/02 E N.º 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI COMPLEMENTAR 
123 DE 14 DEZEMBRO DE 2006, LEI COMPLEMENTAR 
Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014, OS DECRETOS 
MUNICIPAIS 6.594/2002, Nº 10.662/16, Nº 10.696/16, E 
11.196/18 E AINDA O EDITAL Nº 052/CPL2017.
DATA DA ASSINATURA: 06 DE ABRIL DE 2018.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 
UNITÁRIO

PREÇO 
GLOBAL

01

IMPRESSOS DE CAPA DE 
PROCESSO, FORMATO 
FECHADO (24,0 X 33,0 
CM), MEDIDA ABERTA 
(48,0 X 64,0 CM), COM IM-
PRESSÃO DE LETRAS EM 
COR PRETA CONFORME 
MODELO, APRESENTAN-
DO EM PAPEL CARTOLINA 
CART. SET COM 240G/M², 
NA COR BRANCA, CAPA 
CONTENDO DOBRAS 
COLADAS, VINCOS E 
PERFURAÇÃO CENTRAL 
(PARA GRAMPO TIPO 
TRILHO DE PROCESSO) 
A PARTIR DA ESQUERDA.

UNIDADE 200.000

0,499

R$ 99.800,00

VALOR TOTAL R$ 99.800,00

FABIANO MUNIZ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CPL

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

LICITAÇÃO Nº 003/CPL/18
PROCESSO: 2017/034.052
REQUISITANTE SEMED
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS 
UNIDADES ESCOLARES, ESCOLARES MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL – EMEIS, E ESCOLAS EM 
CONSTRUÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
NOVA IGUAÇU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Informamos que após análise e enquadramento dos itens 
do referido certame, resolve Sr. Pregoeiro reagendar o pros-
seguimento do certame para o DIA 09 DE ABRIL DE 2018, 
ÀS 11:00 HORAS. Deste modo o Sr. Pregoeiro convoca os 
licitantes presentes para dar continuidade a fase de lances. 
Quaisquer esclarecimentos relativos à licitação poderão 
ser prestados através dos telefones (0XX21) 2666-4924, 
ou email: cplnovaiguacu@gmail.com, ou ainda na sede da 
Prefeitura, nos horários de 09:00 as 17:00 horas.
 
Nova Iguaçu, 06/04/2018

Teodolo Tertuliano da Silva Neto 
Pregoeiro - CPL

FENIG

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 01/03/2018

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo n° 50/01.0035/18
Dispensa de Licitação

Em conformidade com o parecer da Procuradoria, Con-
trole Interno e nas demais formalidades, AUTORIZO a 
contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO com base na 
Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o disposto no 
Decreto Municipal n° 8.360/09 e Deliberação 245/2007 
do TCE-RJ, que tem por objeto: Contratação de empresa 
especializada para ministrar o Curso de Formação e Ca-
pacitação de Pregoeiros, para atender às necessidades 
da FENIG, capacitando a servidora Cristiane da Silva 
Leite de Oliveira, no valor de R$ 855,00 (oitocentos e 
cinqüenta e cinco reais) em favor da empresa VIANNA & 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 58.170.997/0001-74.

Nova Iguaçu, 28 de Fevereiro de 2018

MIGUEL ARCANGELO RIBEIRO
Presidente da FENIG

PORTARIA FENIG Nº 24 DE 06 DE ABRIL DE 2017

O Presidente da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CUL-
TURAL DE NOVA IGUAÇU – FENIG no uso de suas 
atribuições legais 
CONCEDE:

Marcar as férias do servidor SEVERINO RAMOS DE 
QUEIROZ, matrícula n.º 5050021, referente ao período 
aquisitivo de 06/01/2017 a 05/01/2018, para o período de 
gozo de 11/04/18 a 20/04/2018 (10 dias), 10/09/2018 a 
19/09/2018 (10 dias) e 02/10/2018 a 11/10/2018 (10 dias).

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2018

MIGUEL ARCANGELO RIBEIRO
Presidente da FENIG

PRESTAÇÃO DE CONTAS   
PROCESSO Nº. 50/01.0151/18

Lastreado nos pareceres exarados pela Controladoria 
desta Fundação acostados no processo supracitado e, 
em atendimento ao disposto no artigo 24, inciso IV e V 
da Deliberação do TCE/RJ n.º 200/96, reconheço as 
suas conclusões e APROVO a Prestação de Contas da 
SOCIEDADE FILANTRÓPICA SÃO VICENTE, referente 
à 7ª (sétima) parcela, conforme o Convênio n.º 002/17.

Nova Iguaçu, 04 de Abril de 2018.

MIGUEL ARCANGELO RIBEIRO
Presidente da FENIG

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO N.º 50/01.0153/18

Lastreado nos pareceres exarados pela Controladoria 
desta Fundação acostado no processo supracitado e, 
em atendimento ao disposto no artigo 24, inciso IV e 
V da Deliberação do TCE/RJ n.º 200/96, reconheço as 
suas conclusões e APROVO a Prestação de Contas da 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS - APAE, referente à 10ª (décima) parcela, conforme 
o Convênio n.º 001/17.

Nova Iguaçu, 04 de Abril de 2018

MIGUEL ARCANGELO RIBEIRO
Presidente da FENIG

CISBAF

ERRATA DO EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP 04/2017 – 
Processo n° 063/2017

Onde se lê: VALOR UNITÁRIO R$: 176.386,00
Leia-se VALOR UNITÁRIO R$: 176.286,00

ROSANGELA BELLO
Secretária Executiva

CODENI

DESPACHO DO PRESIDENTE

PROCESSO: 0078/CODENI/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 03/CODENI/2018

DESPACHO: COM AMPARO NO PARECER DA DIRE-
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TORIA JURÍDICA DA CODENI, DO CONTROLE INTER-
NO E NOS DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO, 
AUTORIZO A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO II, 
DO ARTIGO 64, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA CODENI (DECRETO MUNICIPAL 
Nº 11.253 DE 16/03/2018), QUE TEM POR OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 20 ESTANTES DE AÇO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO NO ARQUIVO 
GERAL DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEI-
RA, NO VALOR DE R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHEN-
TOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA MEDDIAR 
COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 
N° 20.965.890/0001-83.

NOVA IGUAÇU, 06 DE ABRIL DE 2018

PAULO CESAR DE SOUZA
PRESIDENTE - CODENI

DESPACHO DO PRESIDENTE

PROCESSO: 0065/CODENI/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 04/CODENI/2018

DESPACHO: COM AMPARO NO PARECER DA DIRE-
TORIA JURÍDICA DA CODENI, DO CONTROLE INTER-
NO E NOS DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO, 
AUTORIZO A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO II, 
DO ARTIGO 64, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA CODENI (DECRETO MUNICIPAL 
Nº 11.253 DE 16/03/2018), QUE TEM POR OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
ANDAIMES, MODELO FACHADEIRO, COM ACESSÓ-
RIOS COMPATÍVEIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
EM ALTURA NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, NO 
VALOR DE R$ 14.688,00 (QUATORZE MIL E SEIS-
CENTOS E OITENTA E OITO REAIS), EM FAVOR DA 
EMPRESA QUATTUOR ESTRUTURAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ N° 
28.747.577/0001-80.

NOVA IGUAÇU, 05 DE ABRIL DE 2018

PAULO CESAR DE SOUZA
PRESIDENTE - CODENI

SEMIF

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 2014/002.484
TERMO ADITIVO: 004
CONTRATO: 024/CPL/2014
PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E CONSTRU-
TORA LYTORÂNEA S.A
OBJETO: FORMALIZAR A 4ª. RENOVAÇÃO DO CON-
TRATO Nº 024/CPL/2014, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 

E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
(C.B.U.Q) DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA 
IGUAÇU.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/03/2018.
VALOR: R$ 22.605.995,65 (VINTE E DOIS MILHÕES, 
SEISCENTOS E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA 
E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO: 03.03.15.452.5021.2040 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99
NOTA DE EMPENHO: 00512/2018
FONTE DE RECURSOS: ROYALTIES.
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N.º 8.666/1993, E NOS 
DECRETOS MUNICIPAIS Nº 10.662/16 E 10.696/16 E 
SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES .
DATA DA ASSINATURA: 23 DE MARÇO DE 2018.

CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIF

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 2016/059.743
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 037/CPL/2017
PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E MATOS 
COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 037/
CPL/2017, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA, ENTRE A 
RUA PARAÍSO E RUA BACELAR, NO BAIRRO PONTO 
CHIQUE, NOVA IGUAÇU/RJ.
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A CONTAR 
DE 07/04/2018.
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N° 8.666/93, O DECRE-
TO MUNICIPAL N° 10.662/2016 E SUAS RESPECTIVAS 
ALTERAÇÕES.
DATA DA ASSINATURA: 06 DE ABRIL DE 2018.

CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIF

SEMTMU

- PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 085/ SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas Com Tráfego de Transporte Coletivo”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no 
uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo 
N.º2018/009154, cujo teor diz respeito à interdição de 
trânsito,no horário das 16:00 hdo dia 27 de abril de 2018, 
atéàs 22:00 h do dia 29 de abril de 2018,para realização 
do evento “Recreação para crianças e culto”no bairro 
Corumbá, nesta Cidade;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014, da 
Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana 

– SEMTMU, que normatiza os Procedimentos para o 
exercício das atividades de Apoio ao Tráfego em Logra-
douros Públicos do Município de Nova Iguaçu;

CONSIDERANDO que a referida interdição influenciará 
no tráfego de veículos do sistema de transportes coletivos;
RESOLVE:

ART. 1° - Interditar,de forma intermitente, o tráfego de 
veículos, nos diase horários supramencionados, na Rua 
Terezinha Lima, entre os números 50 e 136, devendo 
o trânsito voltar às condições normais à medida que 
transcorra o evento; 

ART. 2° - Que, conforme o parágrafo 1o do artigo 95 da 
Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
fica o solicitante responsável pela sinalização do trânsito, 
visando à segurança e a orientação dos motoristas;

ART. 3° Fica a cargo do organizador do evento, solicitar 
o apoio do 20º BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil e Supervisão de Ordem Urbana;

ART.4° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá efeitos 
a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 05 de Abril de 2018.

HERVAL BARROS DE SOUZA
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 60/715.442-0

- PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 086/SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas Com Tráfego de Transporte Coletivo”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 
no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo  
N.º2018/007057, cujo teor diz respeito à interdição de 
trânsito, nos horários das 20:00 hdo dia 20de abril de 
2018, atéàs 24:00 h do dia 23 de abril de 2018,para rea-
lização do evento “Festa de São Jorge 2018”no bairro 
Posse, nesta Cidade;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014, 
da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade 
Urbana – SEMTMU, que normatiza os Procedimentos 
para o exercício das atividades de Apoio ao Tráfego em 
Logradouros Públicos do Município de Nova Iguaçu;

CONSIDERANDO que a referida interdição não influen-
ciará no tráfego de veículos do sistema de transportes 
coletivos;
RESOLVE:
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ART. 1° -Interditar de forma intermitente com super-
visão da SEMTMU, o tráfego de veículos naRua do 
Limbo, entre as Ruas Diferença e Plínio Carneiro 
Jordão e na Rua Plínio Carneiro Jordão, entre as 
Ruas Polar e João Venâncio de Figueiredo,devendo 
o trânsito voltar às condições normais à medida que 
transcorra o evento; 

ART. 2° - Que, conforme o parágrafo 1o do artigo 95 da 
Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
fica o solicitante responsável pela sinalização do trânsito, 
visando à segurança e a orientação dos motoristas;

ART. 3° Fica a cargo do organizador do evento, solicitar 
o apoio do 20º BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil e Supervisão de Ordem Urbana;

ART.4° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá efeitos 
a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 05 de Abril de 2018.

HERVAL BARROS DE SOUZA
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 60/715.442-0

- PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 087/SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas com Tráfego de Coletivo”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 
no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo 
N.º2018/011362, cujo teor diz respeito à interdição de 
trânsito no dia 28 de abrilde 2018, no horário das 14:00 
h às 23:00 h, para realização do evento “Cruzada Evan-
gelística”, no bairro Lagoinha, nesta Cidade;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014, 
da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade 
Urbana – SEMTMU, que normatiza os Procedimentos 
para o exercício das atividades de Apoio ao Tráfego em 
Logradouros Públicos do Município de Nova Iguaçu;

CONSIDERANDO que a referida interdição influenciará 
no tráfego de veículos dosistema de transportes coletivos;
RESOLVE:

ART. 1° -Interditar, de forma intermitente, o tráfego de 
veículos, nos dias e horários supramencionados, na-
Estrada Mato Grosso, entre os números 890 e 940, 
devendo o trânsito voltar às condições normais à medida 
que transcorra o evento; 

ART. 2° -O itinerário alternativo deverá ser pela Rua 

PREVINI

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2018/03/292 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em conformidade com o parecer da Procuradoria do 
PREVINI e das análises da Comissão Permanente de 
Licitação (CPL – PREVINI) e do Setor de Controle Interno 
– PREVINI, AUTORIZO E HOMOLOGO a despesa, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de capacitação, mediante au-
las presenciais, para de gestores, membros do comitê de 
investimentos do PREVINI e demais servidores públicos 
do Município de Nova Iguaçu a prestação de exame de 
certificação expedido e aplicado pela ANBIMA - intitulado 
CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA) com extensão 
para a certificação CPA-20 abrangendo ambos os conte-
údos programáticos em sua integralidade, no valor global 
de R$ 7.790,00 (Sete Mil, Setecentos e Noventa Reais) 
em nome de MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA, CNPJ 
22.687.467/0001-94.

Em  05 de Abril de 2018.

Jorge de Almeida Mussauer Segundo
Diretor Presidente 

PREVINI

PORTARIA PREVINI Nº108/18 DE 06 DE ABRIL DE 2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA 
IGUAÇU - PREVINI, no uso de suas atribuições que 

lhe são delegadas pelo art.46, § 3º da Lei nº4.419, de 
11.09.2014, publicada em 12.09.2014 e republicada em 
06.12.2014, no Jornal “Zm Notícias” e tendo em vista o 
art.40, §2º, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº41/03 
c/c art.9º, inciso I, art.19, inciso II, alínea “a”, art.67 e 
art.76, Inciso I da Lei nº4.419/14-PREVINI,
RESOLVE:

Conceder à FERNANDA BARBOSA DIAS GARCIA, 
filha, nascida em 19.03.1998, da ex-servidora inativa 
NORMA ELI BARBOSA, que ocupou o cargo de Pro-
fessor II, Classe C, Nível 5, matrícula nº10/683.358-6, 
falecida em 05.03.2018, a pensão inicial no valor de R$ 
2.689,77 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
setenta e sete centavos) correspondentes ao valor da 
totalidade dos proventos da ex-servidora.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a contar de 05.03.2018.
Ref.: Processo nº 2018/03/226

CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 06 DE ABRIL DE 2018

JORGE DE ALMEIDA MUSSAUER SEGUNDO
Diretor-Presidente

PORTARIA PREVINI Nº109/18 DE 06 DE ABRIL DE 2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA 
IGUAÇU - PREVINI, no uso de suas atribuições que 
lhe são delegadas pelo art.46, § 3º da Lei nº4.419, de 
11.09.2014, publicada em 12.09.2014 e republicada em 
06.12.2014, no Jornal “Zm Notícias” e tendo em vista o 
art.40, §2º, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº41/03 
c/c art.9º, inciso I, art.19, inciso II, alínea “a”, art.67 e 
art.76, Inciso I da Lei nº4.419/14-PREVINI,
RESOLVE:

Conceder à SONIA REGINA GOMES DE ASSUMPÇÃO, 
cônjuge do ex-servidor inativo, FRANCISCO CARLOS 
GOMES DE ASSUMPÇÃO, que ocupou o cargo de 
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal, Nível VI, Padrão de 
Vencimento “I”, matrícula nº10/660.864-0, falecido em 
09.03.2018, a pensão inicial no valor de R$ 20.481,73 
(vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta 
e três centavos) correspondentes ao valor da totalidade 
dos proventos do ex-servidor inativo até o limite do 
RGPS acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a esse limite, sendo que o valor a ser pago 
obedecerá ao teto do subsídio mensal do Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a contar de 09.03.2018.
Ref.: Processo nº2018/03/238

CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 06 DE ABRIL DE 2018

JORGE DE ALMEIDA MUSSAUER SEGUNDO
Diretor-Presidente

Mato Grosso, Rua Um, Rua Oito e Estrada Mato Grosso, 
IDA e VOLTA;

ART. 3°-Que, conforme o parágrafo 1o do artigo 95 da 
Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
fica o solicitante responsável pela sinalização do trânsito, 
visando à segurança e a orientação dos motoristas;

ART. 4°-Fica a cargo do organizador do evento, solicitar o 
apoio do 20º BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil 
e Supervisão de Ordem Urbana;

ART.5° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá efeitos 
a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 05 de Abril de 2018.

HERVAL BARROS DE SOUZA
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 60/715.442-0


