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Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores
públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER
a servidora MARCIA GUIMARAES FRAGA OLIVEIRA, matrícula n° 38544, Professor
II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer
suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, e em
contrapartida recebe por cessão a servidora TATIELLE DA SILVA SOUSA, matrícula
n° 9285-1, Professor I, para exercer suas atribuições neste município, ﬁcando cada
município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a contar da publicação até
31/12/2024.

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e
publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, 16 de fevereiro de 2022.

Portaria n° 203/2022
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Considerando o Parecer n° 107/2022 da Procuradoria Geral do Município, nos autos
do processo n° 04810/2021;
Considerando a conveniência entre órgãos, resolve CEDER a servidora VALDINEIA
SOARES FERREIRA, matrícula nº. 23939, Contador, lotada na Secretaria Municipal da
Transparência e Controle, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal
de São João da Barra, ﬁcando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em
regime de ressarcimento), a partir da publicação até 31/12/2022, podendo ser renovada.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2022.

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da
Procuradoria Geral do Município
PROC. N° NOME
04619/21 Chesther Andrade Santarém
04779/21 Carla Tatiana de Almeida Vidal
04516/21 Sagilla Gomes Cardoso Campista
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Em23/02/2022
Wainer Teixeira de Castro
- Secretário de Administração e Recursos Humanos –

Portaria n° 204/2022
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores
públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Comissão Permanente de Licitação
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e
publicidade, insculpidos na CRFB/88;
Considerando o Parecer n° 116/2022 da Procuradoria Geral do Município, nos autos
do processo n° 04620/2021;
Considerando a conveniência entre órgãos, resolve CEDER o servidor FRANCISCO
JOSÉ BEZERRA MARTINS, matrícula nº. 13806, Farmacêutico Bioquímico, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura
Municipal de Macaé, ﬁcando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em
regime de ressarcimento), a partir da publicação até 31/12/2022, podendo ser renovada.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2022.
Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria n° 217/2022
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n°. 8.666/93 e alterações
posteriores e pela Lei nº 10.520/2002, convoca a empresa RIBEIRO E AZEVEDO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.789.375/000170, para assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços (ARP) referente ao lote 04,
no prazo deﬁnido no subitem n° 13.1 do edital em epigrafe, cujo objeto é o Registro de
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em construção civil,
para execução de serviços de manutenção preventiva (periódica) e corretiva predial,
adaptações e serviços comuns de engenharia, para execução nos imóveis existentes e
futuros da secretaria de educação, ciência e tecnologia, próprios, alugados, cedidos ou
compartilhados, nos distritos de Campos dos Goytacazes-RJ, com fornecimento de mão
de obra, materiais e equipamentos e demais insumos.
Local e horário para assinatura da ARP: Setor de licitações da PMCG, localizada à
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos
Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9h às 17h, em dias úteis.
Mais informações podem ser obtidas no referido setor.
Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2022.
MARCELO MACHADO FERES
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores
públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes.
Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:
“Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do
Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e
dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios
de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos
serviços prestados ao bem estar da população.”
Considerando o Decreto Municipal n° 285/2017, que acrescenta ao Decreto Municipal
n° 186/2013 o artigo 8°- A, verbis:
“A cessão recíproca poderá ser concedida até o último dia do último mandato do Chefe
do Executivo Municipal”
Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e
publicidade, insculpidos na CRFB/88;
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GOYTACAZES:29116894000161

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n°. 8.666/93 e alterações
posteriores e pela Lei nº 10.520/2002, APROVA os atos praticados no procedimento
licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 009/2021, processo nº 2021.205.4000146-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada em construção civil, para execução de serviços de manutenção preventiva
(periódica) e corretiva predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, para
execução nos imóveis existentes e futuros da secretaria de educação, ciência e tecnologia,
próprios, alugados, cedidos ou compartilhados, nos distritos de Campos dos GoytacazesRJ, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos e demais insumos, em
consequência, HOMOLOGA e ADJUDICA, o lote 4 da licitação em epígrafe à empresa
RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob
nº 03.789.375/0001-70, vencedora do registro de preços do Lote retromencionado.
Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2022.
MARCELO MACHADO FERES
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Processo nº 2022.021.000123-7-PR
Pregão Presencial nº 004/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço de nutrição e fornecimento de alimentação escolar, visando ao preparo e distribuição de alimentação balanceada e em
condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes aos alunos regularmente matriculados em unidades educacionais da
rede municipal de ensino, mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, fornecimento dos serviços de logística, supervisão e manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados, fornecimento de mão de obra treinada para a preparação dos alimentos, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e
despensas em conformidade com as normas técnicas de órgãos sanitários, nas unidades escolares da rede pública de ensino do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.
Acolho na íntegra o Parecer Jurídico nº 038.002/2022 da Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, DECIDO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO da impugnação
protocolada pela empresa VITTA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.685.343/0001-56, através do Processo Administrativo nº 2022.204.000934-0-PA.
Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2022.
Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
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