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PORTARIA Nº 1.142 de 24 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE exonerar, a pedido, a partir de
08/03/2017, LEILA CRISTINA GODIN – mat. n
22457-0, do cargo de Cozinheiro – Nível ZC-1A, do
Quadro Permanente, nomeada através da Portaria nº
1.170/2014. (Proc. nº 13131/2017)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 24 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

Diretor-Presidente da COMDEP

MAURO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da CPTRANS

FERNANDO LEITE FORTES
Diretor-Presidente do INPAS
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Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991
Os textos para publicação deverão ser enviados em arquivo
digital para gapdo@petropolis.rj.gov.br e entregues com
cópia em papel, até às 16h, à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito de Petrópolis, na Avenida
Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.
Preços – Exemplar avulso: R$ 0, 30. Assinatura semestral:
R$ 30,00. Exemplar atrasado: R$ 0,60.
Preços para publicações – Centímetro por coluna
para publicações de Atas, Balanços e Editais: R$ 5,00.
Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social.
Assinaturas – Informações 2246.9352.
Venda: Banca do Marchese
Venda: Banca do Amaral (em frente ao HSBC)
Venda: Banca Imperador 1080 (ao lado Itau)

www.petropolis.rj.gov.br

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE substituir, Débora Battisti de Abreu por
MÁRCIA CHIOTE, como membro titular, representante
do Poder Executivo, junto ao CONSELHO MUNICIPAL
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CMCS/FUNDEB, designado através da Portaria
nº 895/2017. (Of. nº 030/2018 – CCCAC/GAP)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 24 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.146 de 24 de janeiro de 2018

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
WAGNER LUIZ FERREIRA DA SILVA

PORTARIA Nº 1.145 de 24 de janeiro de 2018

PORTARIA Nº 1.143 de 24 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE exonerar, a pedido, a partir de
30/03/2017, FERNANDA GLATTHARDT AMARANTE
– mat. nº 22507-0, do cargo de Professor de Educação Básica – Nível P-1B, do Quadro Permanente,
nomeada através da Portaria nº 1.207/2014. (Proc.
nº 13941/2017)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 24 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais, e de acordo com o despacho
homologatório exarado no Processo Disciplinar Administrativo nº 22378/2014,
RESOLVE com base na conclusão dos trabalhos da
Comissão Permanente de Inquérito e de acordo com
o disposto no Inciso III, Art. 209, da Lei nº 6.946/2012
– Estatuto dos Funcionários Públicos do Município,
aplicar a pena de DEMISSÃO a Funcionária MONICA
DE CASTRO MARTINS – Mat. nº 16988-9, Cozinheira
do Quadro Permanente, a partir de 09/06/2016.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 24 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

PORTARIA Nº 1.144 de 24 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE substituir, Marco Aurélio Machado Ávilla
por PAULO PEDROZA AGUINAGA, como membro
titular, representante do Sindicato Rural de Petrópolis,
junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – CAE. (Of. nº 017/2018 – CCCAC/GAP)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 24 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

COORDENADORIA DA CASA DOS
CONSELHOS E APOIO ÀS COMISSÕES
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Previdência de Petrópolis – CMPP no uso de suas
atribuições, convoca os senhores titulares do
Conselho, em sua ausência os suplentes, para
reunião ordinária, no dia 30 de janeiro, terça-feira, às 10h, e 2ª chamada às 10h30, a ser
realizada na sede à Rua Dr. Alencar Lima, 35,
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sala 311, Centro, Petrópolis/RJ, para tratar da
seguinte ordem do dia:
1) Leitura da Ata.
2) Eleição de Presidente e Secretário para o
CMPP – art. 48, § 4º da Lei 7.353/2015.
3) Regimento Interno do Conselho.
4) Escolha de revisor para relatório de recurso.
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serviços de publicidade, devem ser avaliadas e julgadas
por subcomissão composta por, no mínimo, 03 (três)
profissionais formados em comunicação, publicidade ou
marketing ou que atuem nessa área, sorteados entre
os inscritos previamente, após regular chamamento
público, sendo que 1/3 (um terço) deles não poderão
manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto
ou indireto, com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.

5) Assuntos gerais.
Petrópolis, 19 de janeiro de 2018.
FERNANDO LEITE FORTES
Presidente do CMPP

Secretaria de Administração
e de Recursos Humanos
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL)
CORRIGENDA
Onde se lê: “4.2 – A escolha dar-se-á entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, o dobro do
número de integrantes da subcomissão, previamente
cadastrados, sendo que, pelo menos, 1/3 de profissionais não poderão ter vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto, com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
Leia-se: “4.2 – A escolha dar-se-á entre os nomes
de uma relação que terá, no mínimo, o triplo do
número de integrantes da subcomissão, previamente
cadastrados, sendo que, pelo menos, 1/3 de profissionais não poderão ter vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto, com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018
A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, por intermédio
do Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Administrativos, e através da Portaria no.422/2018,
torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará Chamamento Público, para fins de INSCRIÇÃO,
de profissionais formados em comunicação, publicidade
ou marketing, para compor subcomissão técnica para
julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação na modalidade Concorrência Pública,
que será instaurada pela PREFEITURA DE PETRÓPOLIS,
objetivando a contratação de agência de propaganda
para prestação de serviços de publicidade, nos termos
da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010, sendo que
o prazo para inscrição, será de 26/01/18 a 05/02/2018,
no horário de 12h às 18h – de segunda à sexta-feira, em
dias úteis, exceto aos sábados, domingos e feriados do
Município, do Estado e do País, na sede do Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
(DELCA) da Secretaria de Administração e Recursos
Humanos da PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, localizada
na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.846 – 3º Andar
– Centro (Centro Administrativo da PMP), Petrópolis/RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 10 da Lei
Federal nº 12.232 – de 29.04/2010.
1. OBJETO
1.1. O presente edital de chamamento objetiva inscrever profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing para compor subcomissão para julgamento de propostas técnicas a serem apresentadas
em licitação na modalidade de Concorrência Pública,
a ser promovida pela PREFEITURA DE PETRÓPOLIS,
visando à contratação de Agência de Propaganda para
prestação de serviços de publicidade, nos termos do
artigo 2º da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010.
2. FINALIDADE DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
2.1. Consoante o que dispõe o parágrafo 1o do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010, as
propostas técnicas apresentadas em licitação para contratação de agência de propaganda para prestação de
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3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição do profissional formado ou com experiência em comunicação, publicidade ou marketing,
para integrar a subcomissão técnica da licitação a ser
promovida pela PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, será
efetivada pelos interessados que deverão comparecer,
pessoalmente, no prazo, horário e local, definidos no
preâmbulo deste Edital, munidos dos seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:
a) Ficha de inscrição, contendo declaração de que mantém ou não mantém vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
b) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de graduação de nível superior na área de
comunicação, publicidade ou marketing, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação; ou comprovação através de
vínculo empregatício de que comprove a experiência de 01 (um) ano em uma dessas áreas.
c) Cédula de Identidade ou documento equivalente
com foto.
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF).
3.2. Não será aceita a inscrição sem a apresentação
dos documentos acima discriminados, ou se os mesmos forem apresentados em cópia sem autenticação.
3.3. A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS fornecerá protocolo de inscrição e da entrega dos documentos
definidos neste Edital.
3.4. Cada inscrito poderá apresentar suas justificativas
e solicitar formalmente a sua retirada da lista oficial,
garantida a não publicação no rol, se protocolada até
02 (dois) dias úteis anteriores ao término do prazo
para inscrição. Todavia, para que não haja prejuízo dos
cronogramas do certame, após o sorteio, se o interessado constar da composição oficial, todo e qualquer
impedimento deverá ser informado imediatamente e
deverá, obrigatoriamente, constar com a motivação.
3.5. Não poderão inscrever-se pessoas jurídicas ou,
ainda, as pessoas físicas (servidor público ou não) que
estejam enquadradas nos seguintes casos:
3.5.1. Que não atendam ao previsto neste Edital.
3.5.2. Que componham o quadro funcional seja sócio
ou dirigente de agência interessada em participar do
certame licitatório onde haverá atuação da subcomissão.
3.5.3. O inscrito que não conhecer previamente o
interesse de participação da agência cujo quadro
funcional seja integrante ou que passe a integrar
agência interessada após sorteado para a Comissão
deverá abster-se da atuação do certame específico ao
qual sua agência participará, declarando-se impedido
ou suspeito, nos mesmos moldes do parágrafo 6o do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010.
3.5.4. Os membros da Comissão de Licitação que
atuará na condução dos certames licitatórios das
Contratações de que trata este Edital.
3.5.5. Profissionais – proprietários ou membros de empresas de comunicação que tenham ou que porventura
tenham a intenção de ter relação comercial com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS e que poderão ser beneficiados
com a liberação de eventuais serviços de veiculação.
3.5.6. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas por órgão da Administração
Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual
ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na
imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
3.5.7. Que tenham sido consideradas inidôneas por
quaisquer órgãos governamentais, autárquicos, funcionais ou de economia mista.

3.5.8. Que estejam cumprindo penalidades civis ou criminais ou, ainda, respondendo a processos de tal natureza,
especialmente por crimes de improbidade administrativa.
4. ESCOLHA DOS INTEGRANTES DA SUBCOMISSÃO
4.1. A escolha dos membros da subcomissão técnica
que analisará e julgará as propostas técnicas apresentadas pelas licitantes na licitação a ser promovida
pela PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, dar-se-á por sorteio,
em sessão pública com data, horário e local, oportunamente divulgados no Boletim Oficial da PMP, em
prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que
será realizada a sessão pública marcada para o sorteio.
4.2. A escolha dar-se-á entre os nomes de uma relação
que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão, previamente cadastrados, sendo
que, pelo menos, 1/3 de profissionais não poderão
ter vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto,
com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
4.3. A PMP, antecipadamente, deixa claro que não pagará
ao membro da subcomissão técnica que for sorteado
como membro efetivo da referida Subcomissão, nenhum
valor a título de gratificação pelos serviços prestados.
5. IMPUGNAÇÃO DOS INSCRITOS
5.1. Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá
impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o
item anterior, mediante fundamentos jurídicos plausíveis.
5.2. Admitida à impugnação, o impugnado terá o
direito de abster-se de atuar na subcomissão técnica,
declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão
da autoridade competente.
5.3. A abstenção do impugnado ou o acolhimento
da impugnação, mediante decisão fundamentada da
autoridade competente, implicará, se necessário, a
elaboração e a publicação de nova lista, sem o nome
impugnado, respeitado o disposto no parágrafo 7o do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010.
5.4. A impugnação não poderá ser feita por intermédio de fax, e-mail ou correios, devendo a mesma ser
protocolada no Departamento de Licitações Compras
e Contratos da PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
6. SORTEIO
6.1. A sessão pública para o sorteio dos nomes que
irão compor a subcomissão técnica será realizada após
a decisão motivada de eventual impugnação, em data
previamente designada, atendido o parágrafo 4o do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010,
garantida a possibilidade de fiscalização do sorteio
por qualquer interessado.
6.2. Para a realização da sessão do sorteio que escolherá os membros da subcomissão técnica, a relação
de inscritos deverá conter, no mínimo, o triplo do
número de integrantes definidos no item 2.1 (três
profissionais), conforme exige o parágrafo 2o do
artigo 10 da Lei Federal nº 12.232 – de 29.04/2010.
6.3. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da subcomissão técnica, de acordo com a proporcionalidade do número de membros
definidos no parágrafo 1o do artigo 10 da Lei Federal
nº 12.232 – de 29.04/2010, obrigatoriamente sendo
02 (dois) membros que mantenham vínculo funcional
ou contratual com a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS e 01
(um) membro que não mantenha vínculo funcional ou
contratual – direito ou indireto, com a PMP.
6.4. O resultado do sorteio será publicado no Diário
Oficial (DO) da PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os 02 (dois) membros da subcomissão técnica que
possuem vínculo empregatício com a PREFEITURA DE
PETRÓPOLIS e que forem sorteados como membros
efetivos da Subcomissão Técnica, não serão remunerados adicionalmente por esses serviços.
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7.2. Todas as condições deste ato serão processadas
em conformidade com a Lei Federal nº 12.232 – de
29.04/2010, aplicando-se subsidiariamente as Leis Federais nº 4.680 – de 18.06/1965 e 8.666 – de 21.06/1993.
7.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente
da Comissão Permanente de Licitação (CPL) responsável pela execução de procedimento licitatório para
contratação de serviços de publicidade para a PREFEITURA DE PETRÓPOLIS.
7.4. O Edital de Concorrência e seus anexos estão à disposição dos interessados no “site” www.petropolis.rj.gov.
br – Portal da Transparência da PMP – Link: LICITAÇÕES.
7.5. Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos junto ao Departamento de Licitações,
Compras e Contratos Administrativos (DELCA), nos
horários de expediente, mediante solicitação formal.
7.6. A PREFEITURA DE PETRÓPOLIS não arcará com
quaisquer custos relativos ao deslocamento ou hospedagem do membro inscrito e eventualmente sorteado,
por ocasião de seu comparecimento nas reuniões
relativas ao julgamento das propostas técnicas.
7.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital de chamamento
e seus Anexos.
7.8. Não será possível a inscrição por qualquer meio
de “procuração”.
7.9. Os inscritos deverão observar os mais altos
padrões éticos durante o chamamento, sessões e
processos licitatórios, estando sujeitos às sanções
previstas na legislação brasileira.
7.10. Este Chamamento poderá ser revogado por interesse da PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, em decorrência
de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar o ato ou anulado por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por
provocação de terceiros, sem que os inscritos tenham
direito a qualquer indenização.
7.11. Os inscritos são responsáveis pela fidelidade
e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.
7.12. A publicação do resultado do Chamamento,
bem como a realização da sessão pública para sorteio
não implicará obrigatoriedade de convocação de seus
membros para atuação, caso não ocorra a licitação
ensejada, tampouco no direito a indenizações de qualquer natureza que visem compensar a disponibilidade
espontânea dos inscritos.
Petrópolis, 24 de janeiro de 2018.
VANTOIL ALVES DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Matrícula nº 23.398-6

CONVITE PARA MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE PETRÓPOLIS
A Prefeitura de Petrópolis – Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, através
do Departamento de Licitações Compras e
Contratos Administrativos – DELCA, convida
as Micro Empresas e Empresas de Pequeno
Porte, a solicitar cadastramento na Seção de
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Serviços (SECAF) deste Município.
Maiores informações no DELCA, nos dias
úteis, de 12h às 18h, no seguinte endereço:
Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.846 –
Centro (Centro Administrativo Frei Antônio
Moser) – Petrópolis – RJ. Tel. (24) 2233-8201,
2233-8199. Fax. (24) 2233-8194.
Petrópolis, 19 de janeiro de 2018.
MARCUS WILSON von SEEHAUSEN
Secretário de Administração e de Recursos Humanos
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CONVITE
A Prefeitura de Petrópolis – Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, através do
Departamento de Licitações Compras e Contratos
Administrativos – DELCA, convida aos fornecedores e Prestadores de Serviços a solicitar cadastramento na Seção de Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Serviços (SECAF) deste Município.
Maiores informações no DELCA, nos dias úteis,
de 12h às 18h, no seguinte endereço: Avenida
Barão do Rio Branco, nº 2.846, Centro (Centro
Administrativo Frei Antônio Moser), Petrópolis,
RJ. Tel. (24) 2233-8201. Fax. (24) 2233-8194.
Petrópolis, 19 de janeiro de 2018.
MARCUS WILSON von SEEHAUSEN
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
TURMA 03 – PORTARIA Nº 138 de 24/01/2017
EDITAL DE CITAÇÃO E INDICIAMENTO
PROCESSO Nºs 17.435/17 e 10.130/16
Com base no artigo 242 § 1ª da Lei 6946/12,
fica citado e indiciado o servidor MOACYR ALEX
DA CRUZ PORTO DOS SANTOS, mat. 22.951-2,
a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias a partir
do recebimento deste, DEFESA relativa aos fatos
apontados no Processo Administrativo supra
citado, por transgressão do artigo 192, incisos II
e IX, artigo 215 e 216 da Lei 6946/12 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Petrópolis. Tal defesa deverá ser dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, Turma nº 03, e apresentada a Secretária da
Turma 03, no horário de 12h às 18h, à Av. Barão
do Rio Branco, 2.846, Centro (Prédio do Centro
Administrativo, 3° andar – DELCA), sendo-lhe
facultado o direito de constituir Defensor e fazer
vista do processo no local acima citado.
Petrópolis, 12 de dezembro de 2017.
OSWALDO ALBERTO FILHO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROC.Nºs 17.462/17, 8.215/16 e 23.195/17
O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo – Turma 3, designada pela Portaria
em epígrafe, FAZ SABER a todos que o presente
virem ou dele tomarem conhecimento, que o
Sr. CASSIANO AZEVEDO DE OLIVEIRA, matr.
22.615-7, está convocado a comparecer na Sede
da Comissão de Inquérito à Av. Barão do Rio
Branco, 2.846, 3° andar, Centro (prédio do Centro Administrativo (DELCA), para tomar ciência e
prestar esclarecimentos dos termos do presente
inquérito, ficando desde já convocado a prestar
depoimento no próximo dia 06 (seis) de fevereiro
de 2018, às 11h, no endereço acima citado.
Petrópolis, 19 de dezembro de 2017.
OSWALDO ALBERTO FILHO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSOS Nºs 17.443/17 e 10.135/16
O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo – Turma 3, designada pela Portaria
em epígrafe, FAZ SABER a todos que o presente
virem ou dele tomarem conhecimento, que
a Sra. ROSANGELA DUQUE, matr. 22.802-8,
está convocada a comparecer na Sede da Co-
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missão de Inquérito à Av. Barão do Rio Branco,
2.846, 3° andar, Centro (prédio do Centro
Administrativo (DELCA), para tomar ciência e
prestar esclarecimentos dos termos do presente
inquérito, ficando desde já convocado a prestar
depoimento no próximo dia 06 (seis) de fevereiro de 2018, às 11h, no endereço acima citado.
Petrópolis, 19 de dezembro de 2017.
OSWALDO ALBERTO FILHO
Presidente

INPAS
PORTARIA Nº 025 de 16 de janeiro de 2018
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e
Assistência Social do Servidor Público do Município de
Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais
que lhe confere a Lei nº 7.353/15;
RESOLVE
Art. 1º – Aposentar por idade, nos termos do art.
40, § 1º, Inciso III, alínea “b” com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, EDNA TELLES DO
NASCIMENTO FONSECA – matrícula nº 2544, Auxiliar
de Laboratório – Nível: SO1P do Quadro Permanente
da Prefeitura de Petrópolis;
Art. 2º – Fixar a remuneração mensal em R$
1.338,85 (mil e trezentos e trinta e oito reais e oitenta
e cinco centavos);
Art. 3º – O reajuste do benefício reger-se-á na
forma do disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/04;
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. (Processo nº 955/17)
Petrópolis, 16 de janeiro de 2018.
Fernando Leite Fortes
Diretor-Presidente
PORTARIA Nº 026 de 16 de janeiro de 2018
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e
Assistência Social do Servidor Público do Município de
Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais
que lhe confere a Lei nº 7.353/15;
RESOLVE
Art. 1º – Aposentar por tempo de contribuição,
nos termos do art. 3º, incisos I, II e III, parágrafo
único da Emenda Constitucional nº 47/2005, PAULO ROBERTO DE SOUZA TRINDADE – matrícula nº
109410, Agente de Apoio Administrativo – Nível: 2JA
do Quadro Permanente da Prefeitura de Petrópolis;
Art. 2º – Fixar a remuneração mensal em R$
2.921,69(dois mil e novecentos e vinte e um reais e
sessenta e nove centavos).
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. (Processo nº 1195/17)
Petrópolis, 16 de janeiro de 2018.
Fernando Leite Fortes
Diretor-Presidente
PORTARIA Nº 027 de 18 de janeiro de 2018
O Diretor– Presidente do Instituto de Previdência e
Assistência Social do Servidor Público do Município de
Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais
que lhe conferem a Lei nº 7.353/15;
RESOLVE
Art. 1º – Aposentar por invalidez, nos termos do
art. 40, § 1º, Inciso I da Constituição Federal/88 com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003
c/c art. 1º da EC nº 70/12 ANDRÉ GUSTAVO CUNHA
ROCHA – matrícula nº 143472 Nível: 2PA, Agente
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de Apoio Administrativo do Quadro Permanente da
Prefeitura de Petrópolis;
Art. 2º – Fixar a remuneração mensal em R$
2.976,96 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais
e noventa e seis centavos)
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
03/11/2017. (Processo nº 34/2018)
Petrópolis, 18 de janeiro de 2018.
Fernando Leite Fortes
Diretor-Presidente
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2018
DESPACHOS FINAIS DA PRESIDÊNCIA
– Expediente do dia 18/12/2017
000410/2017 – DRA (2º despacho) – Ciente. Dê-se
prosseguimento.
001110/2017 – DRA (2º Despacho) – Homologo a
presente licitação por Convite de nº 004/2017 de
acordo com o disposto no art. 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/93, republicado com as alterações da Lei
8.883/94. Adjudico o objeto da licitação à empresa
Papelaria Armani Costa Ltda. ME, no valor de R$
17.565,00.
001171/2017 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Autorizo
desde que observadas as formalidades legais.
001225/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001226/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001227/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001228/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001229/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
– Expediente do dia 19/12/2017
000982/2017 – IRACI BARBARA MANTOVANI E FILHOS – Deferido com base no Parecer nº 61/2017
da PRC do Instituto.
– Expediente do dia 20/12/2017
000018/2017 – DRA (2º despacho) – Ciente. Arquive-se.
000028/2017 – DRA (4º despacho) – Autorizo desde
que observadas as formalidades legais a anulação
parcial da nota de empenho nº 439/17 no valor
de R$ 179,70, referente à empresa Copyart de
Petrópolis Ltda.
001212/2017 – FERNANDA MIRANDA GASPAR MACEDO – Faça-se expediente.
001218/2017 – PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
– Autorizo a devolução.
001219/2017 – FERNANDA MIRANDA GASPAR MACEDO – Faça-se expediente.
– Expediente do dia 21/12/2017
000037/2017 – DRA (8º Despacho) – Autorizo, desde
que observadas as formalidades legais.
001178/2017 – DRA – Autorizo, desde que observadas
as formalidades legais.
001179/2017 – DRA – Autorizo, desde que observadas
as formalidades legais.
– Expediente do dia 22/12/2017
000753/2017 – JORGE ROCHA DE MENDES – Faça-se
expediente.
000954/2017 – LEILA MARIA DE OLIVEIRA DA CUNHA
– Deferido.
001001/2017 – FRANCISCO DUARTE LOPES – Deferido.
001016/2017 – ROSANGELA BORSATO DOS SANTOS
FLORA – Deferido.
001067/2017 – MARIA DE FATIMA SANTANA BANDEIRA – Deferido.
001087/2017 – ELDER PAULA GRANJA – Faça-se
expediente.
001091/2017 – CACILDA DO NASCIMENTO SILVA
PLAMPLONA – Deferido.
001115/2017 – KATIA DE CASTRO SIMÕES CAMPOS
– Deferido.
001118/2017 – SUELI DE OLIVEIRA TABOAS – Deferido.
001201/2017 – SUELI DE FATIMA PALHARES – Deferido.
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001252/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001253/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
– Expediente do dia 26/12/2017
000275/2017 – MARLI GALVAO DOS SANTOS – Prejudicado. Arquive-se.
– Expediente do dia 27/12/2017
001181/2017 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Autorizo
desde que observadas as formalidades legais.
001256/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001257/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001258/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidade legais.
001259/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
001261/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
– Expediente do dia 28/12/2017
001255/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais a aquisição de equipamento de processamento de dados, no valor de R$
2.550,00 pela empresa Papelaria Armani Costa Ltda.
001263/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais.
– Expediente do dia 29/12/2017
000042/2017 – DRA (3º despacho) – Autorizo desde
que observadas as formalidades legais a anulação
parcial do empenho nº 443/17, no valor de R$
161,30.
000043/2017 – DRA (2º despacho) – Autorizo desde
que observadas as formalidades legais a anulação
total do empenho nº 02/17, no valor de R$ 100,00.
– Expediente do dia 30/12/2017
001132/2017 – DRA – Autorizo desde que observadas
as formalidades legais a contratação da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, por 12 meses,
no valor anual estimado de R$ 8.000,00.
Petrópolis, 15 de janeiro de 2018
NATHÁLIA FRIAS F. PINTO FERRAZ DE SOUZA
Chefe de Gabinete

Secretaria de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PETRÓPOLIS ANO XXVI Nº 5360
25/1/2018
quinta-feira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/18
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SMSP, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ESTIMADO: R$
205.493,73. DATA/HORA: 21/02/2018 às 9h.
EDITAL DISPONÍVEL A PARTIR DE 31/01/2018.
O edital completo com as especificações
de cada item deste pregão encontra-se disponível no “site” http://www.caixa.gov.br ou
http://www.licitacoes.caixa.gov.br a partir da
data mencionada acima. Maiores informações
no DLCC – Departamento de Licitações, Compras e Contratos – Av. Barão do Rio Branco,
nº 2.846, Centro, Petrópolis. Telefone (24)
2233-8870, email: licitacaofmsp@gmail.com.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/18
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO
HOSPITALAR “LAMINAS, AGULHAS, SONDAS,
SERINGAS, ETC.”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO –
DIALM – SMSP, por um período de 12 meses.
ESTIMADO: R$ 425.722,562. DATA/HORA:
22/02/2018 às 9h. EDITAL DISPONÍVEL A
PARTIR DE 31/01/2018.
O edital completo com as especificações
de cada item deste pregão encontra-se disponível no “site” http://www.caixa.gov.br ou http://
www.licitacoes.caixa.gov.br a partir da data
mencionada acima. Maiores informações no
DLCC– Departamento de Licitações, Compras e
Contratos – Av. Barão do Rio Branco, nº 2.846,
Centro, Petrópolis. Telefone (24) 2233-8870,
email: licitacaofmsp@gmail.com.
Petrópolis 22 de janeiro de 2018.
citacaofmsp@gmail.com.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/18
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), COM EMISSÃO DE CUPOM
FISCAL NA BOMBA A CADA ABASTECIMENTO
DE VEÍCULO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, A SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR
ESTIMADO: R$ 989.232,81. DATA/HORA/
LOCAL: 07/02/2018 às 14h, à Avenida Barão
do Rio Branco, nº 2.846, Centro, Petrópolis, RJ.
O edital e seus anexos serão entregues a
quaisquer interessados, mediante solicitação
por email: licitacaofmsp@gmail.com ou mediante a permuta de uma resma de papel A4
sendo esta, prioritariamente (conforme decreto
municipal nº 505 de 12/07/07), confeccionada
em papel reciclado no endereço acima indicado
a partir de 25/01/2018. Maiores informações e
esclarecimentos no DLCC – Departamento de
Licitações, Compras e Contratos, no endereço
acima, ou através do telefone (24) 2233-8870.
Petrópolis 24 de janeiro de 2018.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/18
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES “CADEIRAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS, ETC.”, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS
SETORES DA SMSP, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES. ESTIMADO: R$ 21.810,876.
DATA/HORA: 23/02/2018 às 9h.EDITAL DISPONÍVEL A PARTIR DE 31/01/2018.
O edital completo com as especificações
de cada item deste pregão encontra-se disponível no “site” http://www.caixa.gov.br ou
http://www.licitacoes.caixa.gov.br a partir da
data mencionada acima. Maiores informações
no DLCC – Departamento de Licitações, Compras e Contratos – Av. Barão do Rio Branco,
nº 2.846, Centro, Petrópolis. Telefone (24)
2233-8870, email: licitacaofmsp@gmail.com.
Petrópolis 22 de janeiro de 2018.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

