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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 402/18, 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o Processo Administrativo n° 6764/18, de 28/11/2018, 
 
RESOLVE:
 NOMEAR, os cidadãos abaixo relacionados, para compor o CONSELHO DE ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR, para o quadriênio 2018/2022, produzindo efeitos /retroativos a 
17/10/2018.

Representante do Poder Executivo:
Titular: Marialina Fernandes Santos 

Suplente: Maisa Benvenuti 

Representantes dos Professores:
Titular: Rose de Fátima Neves Soares 
Suplente: Luciana Pinheiro de Moura 

Titular: Maria Valéria de Faria 
Suplente: Amanda Fernandes de Almeida Pereira

Representantes de Pais e Alunos:
Titular: Eliza Andreia Eller da Silva 

Suplente: Carlos Augusto Batista Canutt 
Titular: Thalita Grativol Aguiar Dias de Oliveira 

 Suplente: Maria de Fátima Correa Gomes Peixoto 

Representante da Sociedade Civil:
Titular: Ana Emmerick 

 Suplente: Luiz Antônio Barreto Pinto 
Titular: Iacy Emerich Macedo 

 Suplente: Paloma de Castro Lopes da Silva 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS GUILHERME RAMOS MARTINS 
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito
DECRETO 3.604, 

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Abre Crédito Adicional suplementar para o Orçamento da Prefei-
tura Municipal de Bom Jardim, no valor de R$ 322.900,00 (Tre-
zentos e vinte e dois mil e novecentos reais) e altera o Quadro 
de Detalhamento da Despesa.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista a autorização contida na Lei nº 1.504/17.
 DECRETA:
 Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no R$ 322.900,00 (Trezentos e vinte e 
dois mil e novecentos reais), para atendimento as demandas administrativas da Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 1.504/17, de acordo com 
o anexo único.
 Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do Art. 
43, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, com anulação de igual valor, 
conforme descrito no anexo único que segue com o presente.
 Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o Quadro 
de Detalhamento de Despesa das diversas unidades orçamentárias.
 Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de Dezembro de 2018.
ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA

PREFEITO 

RATIFICAÇÃO DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/18

O Município de Bom Jardim, torna Público a RATIFICAÇÃO DA ATA DO PREGÃO PRE-
SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/18, Publicada na Edição nº 542, págs. 
09 e 10, no dia 11/09/2018, no Jornal O Popular.

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Aos 03 dias do mês de setembro do ano de 2018, na Comissão de Licitações 
e Compras, registram-se os preços da Empresa INTITUTO HERMES PARDINI S/A, com 
sede na Rua Buenos Aires, 68, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.378.769/0001-15, neste ato representada por Maria Terezinha Gomes Sampaio, por-
tador da carteira de Identidade nº 02.802.012-1, órgão expedidor Detran-RJ, CPF nº 
481.210.027-53 e os preços da Empresa CENTRO RADIOLÓGICO DE NOVA FRIBUR-
GO LTDA, com sede na Rua Portugal, 40, Centro, Nova Friburgo - RJ, inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.547.509/0001-10, neste ato representada por Alessandra Paulino Fiel Passos, 
portador da carteira de Identidade nº 07.886.755-3, órgão expedidor Detran-RJ, CPF nº 
012.176.697-79.Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços para Eventual e futu-
ra contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de Serviços Diagnósticos de 
Exames Complementares de Média e Alta Complexidade, para atendimento a munícipes 
usuários do Sistema Público  de Saúde pelo período de 12 (doze) meses,decorrente do 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0204/18, Processo nº 2213/18.Integra esta 
Ata de Registro de Preços o Termo de Proposta Comercial- Anexo II do Edital, independente 
de transcrição. 
 O Contrato começará a viger a partir da assinatura da ata de registro de preços e 
findará em12meses, podendo ser prorrogado, conforme previsto na Lei 8.666/93.

 1 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS, DO LOCAL DE EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS, DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO.
 1.1 – O Contrato começará a viger a partir da assinatura da Ata de Registro de 
Preços e findará em 12 (doze) meses, ou antes deste prazo, caso ocorra a prestação total 
do serviço.
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