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GABINETE DO PREFEITO
COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021

 O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ n° 28.561.041/0001-76, com base na manifestação da Procuradoria Jurídica do Mu-
nícipio, informa a todos os interessados que o recurso interposto pela licitante ROBERTO 
DE AGUIAR GROTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO, CNPJ nº 12.810.812/0001-
81, em relação à TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, foi julgado a nível hierárquico, sendo 
IMPROCEDENTE, conforme inteiro teor da decisão contida nos autos dos processos nº 
2419/21. 

Bom Jardim, 13 de maio de 2021. 
PAULO VIEIRA DE BARROS

PREFEITO

Chefia Geral de Licitação e Compras
 AVISO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL 012/2021
 O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, por intermédio da Comissão Permanente de Li-
citações, torna público, a quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL:
 Processo Administrativo nº: 1018/21
 Unidade: Secretaria Municipal de Educação
 Objeto: Locação de Copiadora Multifuncional A3 para realização de uma média 
mensal de 120.000 cópias xerográficas que irão integrar as apostilas que serão distribuídas 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino
 Regime de execução: INDIRETA.
 Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
 Data do certame: 28/05/2021 às 09h30min.
 Custo Estimado: R$69.125,00
 Custo do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4.
 Obs: As empresas declaradas suspensas de contratar com o Município de Bom 
Jardim não poderão participar do certame assim como as que não estiverem com as certi-
dões em dia, salvo os casos previstos em Lei.
 Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no 
horário de 09:00h às 17:00h, sito à Praça Governador Roberto Silveira, 44 – Centro – Bom 
Jardim/RJ e/ou no site www.bomjardim.rj.gov.br.
 De acordo com a Lei Municipal nº 1.582/2020, de 16 de junho de 2020, os Poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Bom Jardim/RJ, transmitirão ao vivo, por meio da 
internet, as sessões públicas de licitações, com fulcro no Art. 1º § Único. O link estará dis-
ponível nos canais oficiais do Município.   

Marineis Ayres de Jesus
Pregoeira

Secretaria Municipal de Saúde
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2021 (CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PESSOAL PARA 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, CONFORME 
AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.598 DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

 A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/RJ, através da Secretaria Municipal de Saú-
de, torna pública a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Pessoal, com vistas à 
contratação de profissional habilitado para atender a necessidade temporária e de excep-
cional interesse público, com base na Lei Municipal nº 1.598/2020, conforme Anexo I deste 
Edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
 1.1. O processo seletivo simplificado de pessoal destina-se à seleção de pro-
fissional para contratação temporária, visando a continuidade da execução dos serviços 
públicos de saúde, para atuar nas ações preventivas e de combate ao Coronavírus (COVID-
19), no âmbito do município de Bom Jardim, a fim de garantir e assegurar a saúde dos 
munícipes e dar continuidade às atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde,  pelo período de 06 (seis) meses, vedada a sua prorrogação.
 1.2. A contratação temporária terá natureza jurídica administrativa, não geran-
do qualquer vínculo permanente, estabilidade ou efetividade, sendo asseguradas as van-
tagens da remuneração, gratificação natalina e férias proporcionais na forma do artigo 4º, 
§2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da Lei Municipal 1.598/2020 e observados os deveres e 
proibições de que trata o referido parágrafo.
 1.3. A seleção de que trata este Edital será realizada pela Comissão de Ava-
liação designada pelo Exmo. Sr. Prefeito de Bom Jardim, através da Portaria publicada no 
Jornal O Popular (https://opopularnoticias.com.br/ ) e consistirá de análise curricular, com 
comprovação mediante apresentação de títulos, de caráter classificatório, conforme dispos-
to neste Edital.
 1.4. Dada a imprevisibilidade da necessidade de contratação de profissionais, 
o presente Processo Seletivo destina-se ao cadastro reserva de profissionais, que serão 
convocados mediante a demanda eda Administração, sendo as eventuais contratações re-
alizadas em processos administrativos apartados. 
 1.5. O atendimento aos requisitos do presente Edital, por parte do candidato, 
será comprovado por meio da entrega da documentação pertinente, no período determina-
do no cronograma deste Edital, na Secretaria Municipal de Saúde, na sede da Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim, localizada na Praça Governador Roberto Silveira, nº. 44, 3º an-
dar, Centro, Bom Jardim/RJ, CEP: 28.660-000, aos membros da Comissão de Avaliação do 
presente Processo Seletivo.
 1.6. A jornada de trabalho para os profissionais de saúde será de 40 (quarenta) 
horas semanais.
 1.7. O vencimento base para os profisisonais de saúde está disposto no Anexo 
II do presente Edital. 
 1.8. Ocorrerá a rescisão antecipada ou unilateral do contrato:
 a) a pedido do contratado, mediante abertura de processo administrativo no 
setor de Protocolo e Arquivo da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, com antencedência 
mínima de 30 (trinta) dias;
 b) por conveniência da Administração Pública;
 c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar, apurada mediante sindi-
cância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias e assegurada a ampla defesa;
 d) por decisão judicial;
 1.8.1. Na hipótese da letra “b” o contratado terá direito à gratificação natalina e 
férias, proporcionais ao tempo de serviço efetivamente prestado, desde que preenchidos os 

respectivos períodos aquisitivos mínimos exigidos na Lei.
 1.8.2. Na hipótese das letras “a”,“c” e “d”, à exceção da remuneração mensal 
proporcional aos dias trabalhados dentro do mês, nenhuma outra paga será concedida ao 
contratado, a qualquer título ou forma, tornando-se inexigível qualquer parcela ou pretensão 
indenizatória.
 1.9. As atribuições dos cargos estão elencadas no Anexo III do presente Edi-
tal.
 1.10. Os profisisonais eventualmente contratdos serão atuarão nos locais de-
terminados pela Direção de Vigilância em Saúde, mediante demanda e necessidade da 
Administração Pública.

 2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO:
 2.1. Ter sido selecionado no processo seletivo;
 2.2. Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
 2.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha ad-
quirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos (Decreto nº 
70.436, de 18/4/72, e art. 12 8 1º da Constituição Federal);
 2.4. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
 2.5. Gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência in-
compatível com o exercício das funções;
 2.6. Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar intei-
ramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissio-
nal, nos casos previstos em lei de regulamentação da atividade;
 2.7. Cumprir as determinações deste edital.

 3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:
 3.1. As inscrições serão efetivadas mediante preenchimento de formulário do 
Processo Seletivo Simplificado, sendo presencial, conforme anexo IV.
 3.1.1. O candidato que não puder comparecer presencialmente ao Município de 
Bom Jardim/RJ para efetuar sua inscrição, poderá constituir Procurador, através de Pro-
curação, com poderes específicos para sua representação perante a municipalidade para 
realizar sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2021, conforme Modelo do 
Anexo V do presente Edital.
 3.2. As inscrições serão realizadas através da entrega do curriculum vitae e 
da documentação pertinente, no horário de 09 horas às 12 horas e de 13 horas às 16:00h, 
conforme Cronograma estabelecido no presente Edital, na Secretaria Municipal de Saúde, 
localizado na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situada na Praça Governador 
Roberto Silveira, nº. 44, 3º andar, Centro, Bom Jardim/RJ, CEP: 28.660- 000, juntamente 
aos membros da Comissão de Avaliação do presente Processo Seletivo.
 3.3. O curriculum vitae do candidato deverá informar, necessariamente, sob 
pena de exclusão do certame, seus dados pessoais, endereço, seu e-mail, telefone para 
contato, sua formação acadêmica e sua experiência profissional.
 3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o teor deste 
Processo Seletivo Simplificado e certificar-se de que preenche todos os requisitos nele 
expressos.
 3.5. A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar 
as normas e condições estabelecidas neste Edital e no Processo Seletivo Simplificado, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento ou discordância.
 3.6. As inscrições deverão ser realizadas no local indicado no item 3.2, no pe-
ríodo estabelecido no Cronograma do Processo Seletivo Simplificado no item 9.
 3.7. Não serão aceitas inscrições via fax, correios, internet ou congêneres, 
sendo exclusivamente via presencial.
 3.8. As informações prestadas no curriculum serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo o Município de Bom Jardim o direito de averiguar as informações 
e de excluir do Processo Seletivo Simplificado de pessoal aquele que não o preencher de 
forma completa, correta e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
 3.9. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigoro-
samente ao estabelecido neste Edital.

 4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
 4.1. Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, artigo 37, VIll e pela 
Lei Estadual nº. 2.485/95, Decreto Federal nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04, 
e de acordo com as disposições contidas no artigo 95 da Lei Orgânica, serão reservados 
10% (dez por cento) das vagas às pessoas com necessidades especiais, respeitando o 
critério de arredondamento preconizado por lei.
 4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar-se portador de deficiên-
cia, encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze me-
ses, atestado a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável 
causa da deficiência, para posterior encaminhamento à Perícia Médica do Município.

 5. DA ANÁLISE CURRICULAR E DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:
 5.1. Serão analisados os currículos de acordo com os requisitos estabelecidos 
para o preenchimento das vagas no Município de Bom Jardim/RJ, conforme estabelecido 
neste Edital.
 5.2. A análise curricular e a avaliação de títulos terão caráter classificatório.
 5.3. Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos para as vagas: 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA A 
VAGA DE ENFEREMEIRO ESF 

TÍTULOS VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 
Comprovante de 
Experiência Profissional 

2 pontos para cada mês 
completo de desempenho 
de atividade de 
Enfermagem na 
Administração Pública ou 
privada 

40 

Comprovante de 
conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu na 
área da saúde com duração 
mínima de trezentos e 
sessenta horas. 

40 40 

Comprovante de 
conclusão de Cursos de 
Aperfeiçoamento na área 
com duração mínima de 
dez horas. 

10 20 

 
 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA A 
VAGA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF 

TÍTULOS VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 
Comprovante de 
Experiência Profissional 

2 pontos para cada mês 
completo de desempenho 
de atividade de 
Enfermagem na 
Administração Pública ou 
privada 

40 

Comprovante de 
conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu na 
área da saúde com duração 
mínima de trezentos e 
sessenta horas. 

40 40 
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