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ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº 11.432 DE18DESETEMBRODE2018.

“CONSTITUI OS MEMBROS DA JUNTA ADMINIS-
TRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI”

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

CONSIDERANDO, a necessidade de manutenção da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trân-
sito – JARI, visando à continuidade dos trabalhos que já 
vêm sendo desenvolvidos por este órgão;

CONSIDERANDO, que cabe exclusivamente ao Prefeito 
deste Município a nomeação dos Membros Titulares e 
seus respectivos suplentes, para integrarem a Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito 
– JARI, em conformidade com a Resolução nº 233 de 
30/03/2007, do CONTRAN;
DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Junta Admi-
nistrativa de Recursos de Infrações de Trânsito – JARI, 
da Cidade de Nova Iguaçu, os seguintes integrantes:

NOME CARGO

MARCO ANTONIO SILVA DIAS PRESIDENTE

BRUNO GOMES TEIXEIRA MEMBRO EFETIVO 1

NELSON DE BARROS SILVA MEMBRO EFETIVO 2

ALEXANDRE SANTÀNNA DELFINO 
DOS SANTOS

SUPLENTE DO PRESIDENTE

JORGE MARCOS ROCHA JUNIOR SUPLENTE DO MEMBRO EFETIVO 1

ANDRE LEONARDO RODRIGUES 
DO NASCIMENTO

SUPLENTE DO MEMBRO EFETIVO 2

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº 11.433 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.

“CONSTITUI  OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANÁ-
LISE DE DEFESA PRÉVIA – CADEP”

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

CONSIDERANDO, a necessidade de manutenção da 
Comissão de Análise e Defesa Prévia - CADEP, visando 
à continuidade dos trabalhos que já vêm sendo desen-
volvidos por esse órgão;

CONSIDERANDO, que cabe exclusivamente ao Prefeito 
deste Município a nomeação dos Membros titulares e 
respectivos suplentes, para integrarem a Comissão de 
Análise e Defesa Prévia – CADEP, em conformidade 

com a Resolução nº 149, de 19/09/2003, do CONTRAN.
DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão de 
Análise e Defesa Prévia - CADEP,da Cidade de nova 
Iguaçu, os seguintes integrantes:

NOME CARGO

ETIELEN BAZILIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE

ALEXANDRE  GONÇALVES 
DECOTTIGNIES

MEMBRO EFETIVO 1

CELSO MORAES MEMBRO EFETIVO 2

ALINE FERREIRA GODOY SUPLENTE DO PRESIDENTE

TATIANE MACHADO DA SILVA SANTOS SUPLENTE DO MEMBRO EFETIVO 1

TATIANA MARIA DOS SANTOS SUPLENTE DO MEMBRO EFETIVO 2

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 515 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de 
suas atribuições que  lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 499/18 , publicada 
no ZM notícias de 12 de Setembro de 2018.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 516 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de 
suas atribuições que  lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

NOMEAR, SABRINA DE CASTRO BENGALY , para 
cargo em comissão de Diretor de Estimativas e Cadastros 
– CPL/FMS, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, 
Símbolo DAS I,  a contar desta publicação.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

SEMAS

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

PROCESSO Nº 2017/042667
PARTE: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E OS ABAIXO 
RELACIONADOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 
POR PRAZO DETERMINADO
VALOR MENSAL: CONFORME PLANIHA ABAIXO
PROGRAMA DE TRABALHO: 30.01.08.244.5073.2174, 
30.01.08.244.5074.2175, 30.01.08.244.5074.2176, 

30.01.08.244.5042.2179 e 30.01.08.122.5001.2006
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.04.
FONTE DE RECURSOS: 129 – FMAS, 100 – PRÓPRIOS
NOTA DE EMPENHO: 34/2018, 35/2018, 36/2018, 
37/2018, 38/2018 e 39/2018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Constituição Federal e Lei 
Complementar 053/2017
DATA DA RESCISÃO: A contar da data constante na 
planilha abaixo:

CARGO NOME VALOR (R$) DATA DA 
RESCISÃO

OFICINEIRO NIRIELE BRUNO RODRIGUES 1.020,00 18/09/2018

1.020,00

Nova Iguaçu, 18 de Setembro de 2018.

ELAINE MEDEIROS
Matrícula: 60/700.318-9

Secretária Municipal de Assistência Social

LICITAÇÃO NºSRP Nº 004/CPL/2018
PROCESSO: 2018/009076

Resultado do Julgamento: “Declarado Deserto”.

Nova Iguaçu, 17/09/2018.

OSWALDO TEIXEIRA PAVÃO
Pregoeiro

CPL/ FMAS

SEMED

AUTORIZO /ADESÃO

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 06/2017

Em Conformidade com os pareceres da Procuradoria 
Geral do Município (PGM) e da Secretaria de Controle 
Geral do Município ( SEMCONGER), e tendo em vista 
a delegação de competência constante do Decreto nº 
9.748 , de 01 de Fevereiro de 2013, e publicado no Diário 
Oficial do Municipio em 02 de Fevereiro de 2013,AUTO-
RIZO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
06/2017 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PREGÃO ELETRÕNICO 
Nº 10/2017, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MOBI-
LIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUIDO DE CONJUNTO 
ALUNO TAMANHO 05 MODELO 1 – MDF/MDP), no 
valor total de R$ 1.873.928,50(Um milhão. Oitocentos 
e setenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e 
cinquenta centavos) em favor da empresa MAQMOVEIS 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.

LOTE 1: NÃO PERECÍVEIS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

TOTAL

1

CONJUNTO ALU-
NO TAMANHO 
05 (MODELO 1 

– MDF/MDP)

Unidade 8.201 R$228,50 R$1.873.928,50

VALOR TOTAL R$1.873.928,50
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Publique-se

Nova Iguaçu, 14 de Setembro de 2018

Nova Iguaçu, 14/09/2018.

Maria Virginia Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação

Mat. 11/694.638-8.

SEMCONGER / SEMPLAG

INSTRUÇÃO NORMATIVASEMCONGER/SEMPLAG
Nº 001 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

ORIENTA QUANTO À OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS 
INERENTES AO ENVIO DE DADOS E DOCUMENTOS 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO NOS CASOS QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLEGERAL e 
o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AD-
MINISTRAÇÃO E GESTÃO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao 
disposto no artigo 37 da Constituição da República, o 
qual determina franca obediência pela administração 
pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de 
uma ação conjunta e coordenada dos órgãos central de 
controle e de planejamento deste Município, objetivando 
orientar, auxiliar e direcionar tecnicamente os procedi-
mentos a serem seguidos pelos órgãos integrantes da 
Administração Pública Direta e Indireta Municipal, com a 
finalidade de aprimoramento da gestão pública e raciona-
lização das atividades administrativas através do envio 
de envio célere e tempestivo de dados e documentos 
relacionados nas Deliberações editadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o disciplinado no artigo 59 da Lei 
Complementar 101/00, no artigo 76 e seguintes da Lei 
4.320/64 e nas demais normas que regulam a organi-
zação e as atribuições do sistema de controle interno, 
notadamente o que diz respeito ao exercício do controle 
prévio e concomitante dos atos de gestão;

CONSIDERANDO que o Controle Interno é exercido em 
obediência ao disposto naConstituição da República, nas 
normas gerais de Direito Financeirocontidas na Lei Fede-
ral nº 4.320/64, na Lei Complementar Federal nº 101/00, 
no artigo 54, inciso I e II, da Lei Orgânica do TCE/RJ c/c 
o § 2º, do artigo 65 do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Contro-
le Geral tem por finalidadeo controle, no âmbito interno, 
das atividades desenvolvidas pela Administração Pública 

Direta, Indireta e Fundacional quanto à correta aplicação 
dosrecursos públicos, implicando na obediência às normas 
impostas pelo Tribunal de Contas do Estado acerca do 
envio de dados e documentações relativas àordenação da 
despesa pública, atos administrativos, contratos, convê-
nios, instrumentos congêneres, nos quais o Município seja 
parte ou partícipe, e aplicação de subvenções, sobretudo 
quando alguns órgãos da administração pública não pos-
suírem controle interno próprio; 

CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal 
de Controle Geral elaborar atos administrativos de ca-
ráter normativo ou regulamentar ou mesmo de natureza 
meramente executiva ou singular,que venham estabelecer 
normas complementares e operacionais no âmbito de sua 
competência;

CONSIDERANDO que as normas complementaresvisam 
conferir eficiência e efetividade operacional, relacionada 
com os objetivos básicos do órgão de controle interno, in-
clusive explicitando, naquilo que lhe competir, as recomen-
dações pertinentes que possam auxiliar no cumprimento 
das demandas afetadas aos órgãos da Administração 
Direta e Indireta Municipal; 

CONSIDERANDO quecompete à Secretaria Municipal de 
Controle Geral a sugestão objetiva de fatores que visam 
a implementação de medidas efetivas com vistas ao apri-
moramento da gestão da aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO as disposições contidas nas Delibera-
ções nºs. 279, 286, 288 e 293, todas do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, que visam impor aos órgãos 
jurisdicionados pela Corte de Contas, notadamente os 
titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Direta e Indireta dosEstados e Municípios, abrangidos 
pelo artigo 6º da Lei Complementar nº 63, de 1º de agosto 
de 1990, a obrigação do envio de dados e documentos 
relativos às admissões de pessoal, informações cadas-
trais, folha de pagamento de pessoal e procedimentos de 
Tomadas de Contas Especial, com a finalidade de obter 
maior eficácia e eficiência operacional na apreciação dos 
atos editados pelos órgãos jurisdicionados e registrados no 
TCE-RJ, que trará benefícios às Administrações Públicas 
Estadual e Municipal e aos órgãos fiscalizadores.
RESOLVE: 

Art. 1º Orientar os titulares dos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Direta e Indireta do Município de Nova 
Iguaçu, responsáveis pela ordenação da despesa pública, 
atos administrativos, contratos e instrumentos congêneres, 
nos quais o Município seja parte ou partícipe, aplicação 
de subvenções, a observarem a relação de dados e do-
cumentos relacionados nos ANEXOS disponibilizados no 
site do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
bem como o envio e obediência aos prazos regimentais, 
nos termos das Deliberações nºs. 279, 286, 288 e 293, 
todas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

§ 1º Os dados e documentosconstantes nos ANEXOS-
disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, em suas respectivas Deliberações, 
não afastam a possibilidade de os órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta do Município, 
ao seu critério, enviarem documentos adicionais que 
entenderem relevantes com vistas à complementação 
das análises dos atos encaminhados.

Art. 2º Os dados e documentos relacionados nos 
ANEXOSdisponibilizados no site do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro, em suas respectivas 
Deliberações,deverão ser encaminhados pelo titular do 
órgão ou entidade da Administração Pública Direta e 
Indireta do Município ao Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, por meio do sistema informatizado 
e-TCERJ, observando-se os prazos previstos no artigo 
3º, que obedece aos termos das Deliberações nºs. 279, 
286, 288 e 293 do TCE/RJ.

§ 1º Constituem objeto de que trata esta Instrução 
Normativa, observando-se as disposições contidas nas 
mencionadas Deliberações:

I – procedimentos de Tomadas de Contas Especial;

II - dados e documentos relativos às admissões de 
pessoal pelos órgãos e entidades municipais, tais como 
editais de concurso público e de processo seletivo público 
destinados a selecionar pessoal permanente para os 
quadros da Administração Pública, bem como os atos 
de admissão de pessoal para cargo efetivo ou emprego 
público e contratos de trabalho por prazo determinado;

III - documentos e informações cadastrais dos titulares 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta do Município, conforme estabelecido em ANEXO 
que integra esta Instrução Normativa.

IV - dados relativos à folha de pagamento de pessoal-
gerada ordinariamente, mês a mês, bem como a emitida 
de forma suplementar ou complementar, além da que se 
refira ao pagamento do décimo terceiro salário. 

§ 3º Para os devidos fins do inciso I, do parágrafo 2º 
do artigo 2º desta Instrução Normativa, entende-se por 
Tomada de Contas Especial o processo administrativo 
devidamente formalizado pelo agente público titular dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e In-
direta do Município, sujeito a procedimento próprio, para 
cumprimento de determinação emanada pelo Tribunal de 
Contas do Estado.
§ 4º Fica dispensado o encaminhamento da Tomada de 
Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro nas seguintes situações:

I – Quando o valor do débito, atualizado monetariamente, 
for igual ou inferior a 20.000 UFIR-RJ, não desobrigando, 
contudo, a autoridade competente de apurar os fatos, 
identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o 
respectivo ressarcimento, quer por medidas administrati-
vas ao seu alcance, quer por medidas judiciais requeridas 
ao órgão jurídico pertinente.

II – Caso, antes do encaminhamento ao Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, o responsável tenha 
recolhido o valor integral do débito, devidamente atua-
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lizado, ou em se tratando de extravio, perda, subtração 
ou deterioração culposa ou dolosa de bens, tenha feito 
a respectiva reposição do bem; 

III – No caso de comprovação da não ocorrência do dano;

§ 5º O valor mencionado no inciso I do parágrafo 4º do 
artigo 2º poderá ser alterado a critério do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, por ato próprio.

§ 6º o encaminhamento de dados e documentos relativos 
às admissões de pessoal mencionados no inciso II do 
parágrafo 2º do artigo 2º deverão ser cumpridos pelos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do 
Município, compreendendo autarquias, fundações públi-
cas, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pelo Poder Público. 

Art. 3º Os prazos previstos nesta Instrução Normativa 
obedecerão aos seguintes termos iniciais e finais:

I –a Tomada de Contas Especial deverá ser encaminhada 
até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da 
comunicação ou do conhecimento do fato; ou até 180 
(cento e oitenta) dias do encerramento do exercício finan-
ceiro a que se refere a prestação de contas, nos casos 
de omissão da prestação ou da falta de comprovação da 
aplicação de recursos transferidos pela Administração 
Pública Municipal a terceiros a qualquer título; 

II –os dados e documentos relativos às admissões de 
pessoal especificados no inciso II do artigo 2º desta Ins-
trução Normativa deverão ser enviados ao Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após a sua publicação ou republicação, 
no caso dos editais de concurso público e de processo 
seletivo público destinados a selecionar pessoal perma-
nente para os quadros da Administração Pública e até 
o décimo quinto dia do mês seguinte àquele em que se 
der a nomeação do interessado, no caso dos atos de 
admissão de pessoal para cargo efetivo ou emprego 
público e de contratos de trabalho por prazo determinado.
III – os documentos e informações cadastrais dos titulares 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta 
e Indireta do Município alusivos ao inciso III do artigo 2º 
deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro a partir da publicação da presente 
Instrução Normativa.

IV – os dados relativos à folha de pagamento de pessoal 
gerada ordinariamente de que trata o inciso IV do artigo 
2º deverão ser encaminhados mensalmente, até o último 
dia útil do mês subsequente ao mês de competência da 
folha de pagamento de pessoal do órgão ou entidade, e 
no caso de emissão de folha de pagamento suplementar, 
complementar ou de décimo terceiro salário, o órgão ou 
entidade deverá enviar os dados respectivos ao TCE-
-RJ até o último dia útil do mês subsequente ao mês de 
sua emissão.

§ 1º Para os devidos fins do inciso III deste artigo, em 
havendo a substituição de qualquer um dos titulares 

dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta 
e Indireta do Município, deverão ser encaminhados os 
documentos e informações referentes à saída do substi-
tuído e à entrada do substituto no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da data de publicação do respectivo ato.

Art. 4º O titular dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Município é o responsável pela 
remessa, veracidade, integridade e envio tempestivo dos 
dados e documentos relacionados nos ANEXOS disponibi-
lizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, em suas respectivas Deliberações, respondendo 
pelas informações registradas na base de dados do Siste-
ma e-TCERJ, sob pena de incidir nas sanções dispostas 
na Lei Complementar nº 63/90.

Art. 5º As disposições contidas nesta Instrução Normati-
va não dispensa a observância e aplicação das normas 
constantes das Deliberações 279, 286, 288 e 293, todas 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2018.

RAFAEL MARTINS GOMES                  
Secretário Municipal de Controle Geral

FABIANO MUNIZ DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e 

Gestão

CPL

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 018/CPL/18
PROCESSO: 2018/008.960
REQUISITANTE SEMIF
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONTENÇÃO 
DE TRECHO DA MARGEM DO RIO DA PRATA, JUNTO À 
RUA LIBERDADE E RECOMPOSIÇÃO DA VIA, NO BAIR-
RO IMPERADOR, MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ.

A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu torna público que, 
após análise efetuada pela Comissão Permanente de 
Licitação referente aos Documentos de Habilitação, foram 
consideradas HABILITADAS para continuar participando 
deste processo licitatório as empresas 02 – J F SILVA 
CONSTRUÇÕES EIRELI; 03 – FAB MIX CONCRETOS 
LTDA ME; 04 – GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA; 06 – 
ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e 07 
– VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-ME. 
Quanto às empresas 01 – CONSTRUTORA LYTORÂNEA 
S.A descumpriu o disposto nos subitens 7.3 e 7.4.2, III, IV, 
V, VI, 05 – SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA descumpriu 
o disposto no subitem 7.5.2, II conforme prevê o edital, 
sendo as mesmas consideradas INABILITADAS. Desta 
forma fica estipulado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

interposição de recurso, o qual se encerra no dia 26 DE 
SETEMBRO DE 2018 ÀS 17:00 HORAS.
 
Nova Iguaçu, 18/09/2018

Bruno Silva Costa
Presidente - CPL

PREVINI

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR 
E FISCAL DE CONTRATO – 306/2018

Ref. Processo n.: 2018/08/767 
Contrato nº.  010/2018
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipal de Nova Iguaçu – Previni, usando 
das atribuições que lhe confere à legislação em vigor,
RESOLVE:

Designar os servidores para acompanhamento, gestão e 
fiscalização da execução da contratação supracitada, nos 
termos do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e no Decreto Municipal nº 8.360 de 29 de Maio de 2009.
2.Fica designado o servidorabaixo  indicado para exer-
cer,  respectivamente, a função de Gestor do contrato; 
2.1 Gestordo contrato:  Anderson de Souza Brasileiro, 
Assessor de Apoio Técnico, matrícula 60/200.031-7; 
2.2Compete ao Gestordo  contrato  as  atribuições  ge-
renciais e técnicas  relacionadas ao processo de gestão 
do contrato.
2.3. Providenciar o planejamento e programação deta-
lhados de todas as atividades e eventos;
2.4 Controlar o prazo de vigência do contrato e de sua 
execução do objeto, assim como de suas etapas e demais 
prazos contratuais, recomendando, com antecedência 
razoável, à autoridade competente, quando for o caso, 
a deflagração de novo procedimento licitatório ou a pror-
rogação do prazo, quando admitida;
2.5 Comunicar, com antecedência mínima de 02 (dois) 
meses, à autoridade competente, a proximidade do tér-
mino do prazo do contrato.
3.Fica designado os servidoresabaixo  indicados para exer-
cerem,  respectivamente, a função de Fiscais o contrato; 
3.1 Fiscaldo contrato: Ronaldo Ramos de Carvalho, 
Técnico Previdenciário, matrícula 11/100.034-4.
3.1 Fiscal do contrato: Vitor Oliveira Vilanova, Técnico 
Previdenciário,  matrícula 11/100.014-6
4.Compete aos fiscais do contrato o acompanhamento 
e verificação da conformidade da prestação do serviço 
ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas 
que regulam a relação contratual sejam devidamente 
cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrên-
cias e reportando-se à autoridade competente quando 
necessária providência que não esteja ao seu alcance.
5.Notifique-se.

Nova Iguaçu, 14 de Setembro de 2018.

Jorge de Almeida Mussauer Segundo
Diretor Presidente

PREVINI


