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Decreto
DECRETO N°3.461 DE 05 DE JUNHO DE 2020

EMENTA: “REVOGA O ART. 9º DO DECRETO 
3.435/2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, e;

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado integralmente o artigo 9º, do decre-
to 3.435 de 27 de abril de 2020.

Art. 2º - O expediente administrativo da Prefeitura Munici-
pal de Itatiaia, retorna a sua normalidade das 08:00h às 17:00h, 
devendo todos os servidores utilizarem as mascaras de proteção 
e o álcool 70% em todo o horário de expediente, higienizando 
seus equipamentos com os sanitizantes.

Art. 3º - Fica autorizado a Secretaria Municipal de Ordem 
Pública, a implantar escala de serviço de 12 (doze) horas, no 
Departamento de Defesa Civil, de forma a disponibilizar os 
serviços a população os 07(sete) dias da semana.

Art. 4º - Fica autorizado a Superintendência do Hospital 
Manoel Martins de Barros, a implantar escala de plantão de 24 
(vinte e quatro) horas, aos técnicos de laboratório.

Parágrafo único – A devida compensação de carga horária, 
deverá ser realizada dentro do corrente mês, de forma de que se 
complete a pré estabelecida em concurso.

Art. 5º - Os servidores pertencentes ao grupo de risco per-
manecem afastados de suas atividades.

Art. 6º - O presente decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a 08 de junho de 2020, 
revogados as disposições em contrário.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO N°3.462 DE 05 DE JUNHO DE 2020
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CONSIDERANDO o entendimento consolidado pelo 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que se refere à com-
petência dos Municípios no que tange a adoção de medidas de 
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em 
razão da difusão da pandemia do Coronavírus – COVID19, 
nos moldes descritos na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 6341-DF, julgada pela Corte Constitucional da Nação;

CONSIDERANDO as medidas complementares já ado-
tadas em Decretos Municipais editados, os quais foram elabo-
rados em razão da análise de informações voltadas para estra-
tégias orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde no que se 
refere ao combate e prevenção à difusão da pandemia oriunda 
do Coronavírus – COVID19;

CONSIDERANDO a análise das condições especificas do 
Município de Itatiaia, no que se refere ao controle da pandemia 
do Coronavírus – COVID19 dentro do âmbito municipal, e 
as ações preventivas adotadas pelo poder público municipal, a 
fim de promover atendimento adequado aos munícipes com 
a finalidade de não ocorrer um colapso no serviço medico de 
saúde pública, o que vem gerando êxito até a presente data;

CONSIDERANDO, a análise da necessidade de flexibi-
lização das medidas de isolamento no Município de Itatiaia, 
uma vez que se encontram sendo adotados procedimentos de 
prevenção como o uso de máscaras e vedação a aglomeração de 
pessoas, o que justifica a possibilidade de controle mais flexível 
em determinados segmentos da sociedade, em especial nas situ-
ações de atividades desenvolvidas em igrejas, templos religiosos 
e academias de ginástica e de demais garantias constitucionais 
que sofreram mitigação a fim de estabelecer a proteção maior 
da vida;

DECRETA:

Art. 1º - Através do presente Decreto, ficam estabelecidas 
novas providências e estratégias de caráter transitório, em re-
lação a igrejas, templos religiosos e academias de ginástica, no 
que se refere à prevenção a difusão e contágio oriundo do Co-
ronavírus – COVID-19, dentro do âmbito do Município de 
Itatiaia, sendo mantidas as demais restrições já estabelecidas em 
atos normativos vigentes.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento de igrejas e tem-
plos religiosos, sendo permitida a realização de cultos, reuniões, 
missas e celebrações, desde que obedeçam as seguintes restri-
ções: 

I – quanto ao ingresso de pessoas, deverá ser obedecida a 
lotação máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade do 
templo ou igreja;

II – todas as pessoas ao adentrarem ao templo ou igreja, de-
verão estar utilizando máscara, observando ainda a necessidade 
de higienização e desinfecção das mãos com álcool gel 70%, 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, nos 
moldes estabelecidos em regulamentações próprias dos órgãos 
de saúde pública Estadual e Municipal;

III – quando do ingresso no local, deverá ser verificada a 
temperatura corporal de cada um dos frequentadores da igreja 
ou templo religioso, sendo totalmente vedada a participação 
de pessoas que se encontrem com temperatura corporal aci-
ma de 37 graus, bem como aquelas que apresentem sintomas 
gripais compatíveis com o Coronavírus – Covid-19, cabendo 
ao responsável pelo templo ou igreja a comunicação da ocor-
rência aos órgãos de saúde pública do município, bem como 

na obrigação de orientar essa pessoa a procurar imediatamente 
atendimento médico e;

IV – em relação aos lugares de assento, estes deverão ser 
disponibilizados de forma alternada entre as fileiras de bancos, 
cabendo o bloqueio físico daqueles que não estiverem autoriza-
dos a ser ocupados;

V – É obrigação do responsável pela igreja ou templo reli-
gioso a demarcação dos bancos a fim de que se respeite a distân-
cia de 1,5 m entre as pessoas, em todas as direções;

VI – É vedada a utilização de qualquer tipo de livreto ou 
folhetos de uso comum durante as reuniões, missas, cultos ou 
celebrações;

VII – Fica obrigado o responsável pela igreja ou templo 
religioso, a realização de procedimentos de higienização dos 
locais objetos do presente artigo, antes e após as celebrações, 
utilizando-se dos produtos sanitizantes adequados;

VIII – É totalmente proibida a aglomeração de pessoas antes 
e depois das reuniões, missas, cultos ou celebrações, devendo as 
pessoas serem orientadas pelo responsável da igreja ou templo 
religioso, a se dispersarem de forma ordenada e imediatamente 
ao final das celebrações;

IX – Fica recomendado que os fiéis pertencentes ao grupo 
de risco (idosos com mais de 60 anos permaneçam em suas 
residências, realizando suas orações de maneira reservada, sen-
do ainda recomendado que as reuniões, missas, cultos ou cele-
brações sejam transmitidas por meio online, para proporcionar 
que as orientações religiosas detenham ampla capilaridade es-
piritual e social.

X – Com a finalidade de atender aos critérios de capacidade 
previstos neste Decreto, assim como evitar formas de aglome-
ração nas igrejas e templos religiosos, poderão ser aumentados 
o número de cultos e reuniões a serem realizadas nos estabele-
cimentos religiosos.

Parágrafo Único - Assim que realizadas as adequações des-
critas no presente artigo e seus incisos, deverão os responsáveis 
das igrejas e templos religiosos, encaminhar relatório fotográ-
fico ao Poder Público Municipal – Secretaria Municipal de 
Saúde, a fim de comprovar o cumprimento dos procedimentos 
de prevenção, sendo vedado o funcionamento ou realização de 
atividades enquanto não adotadas tais medidas, sob pena de 
responsabilização dos representantes das organizações religiosas 
locais. 

Art. 3º - Fica autorizada a abertura e funcionamento das 
academias de ginásticas, musculação, estúdios e funcionais na 
modalidade Crossfit, todos localizados no âmbito do Municí-
pio de Itatiaia desde que atendidos os seguintes critérios:

I - higienização, quando do início das atividades, as su-
perfícies de toque, preferencialmente com álcool em gel 70% 
(setenta por cento) ou outro produto adequado, bem como 
providenciar a higienização dos sapatos, tênis ou similares cal-
çados pelos clientes para fins de entrar nas academias e iniciar 
as atividades, a higienização poderá ser promovida por meio de 
cloro ou álcool na forma definida pelo estabelecimento, obser-
vando as medidas indicadas pela autoridade de saúde pública;

II – realização diária de higienização, ao menos duas vezes 
ao dia, de pisos, paredes e banheiro, preferencialmente com 
água sanitária ou outro produto adequado;

III - manter a disposição, na entrada e em local de fácil 
acesso, álcool em gel 70% (setenta por cento) para a utilização 
dos clientes e dos funcionários do local;

IV – fica vedado o controle de acesso de funcionários ou 



3Boletim Oficial do Município de Itatiaia ANO II - EDIÇÃO 064 - ITATIAIA, 05 DE JUNHO DE 2020

clientes no estabelecimento, por meio de equipamentos de re-
gistro digital, devendo o responsável da empresa, adotar outros 
meios de controle de fiscalização de acesso de pessoas;

V – É obrigação do responsável pelo estabelecimento a 
orientação dos clientes, quanto ao tempo de permanência de 
cada usuário no local, o qual deve se dar no tempo máximo de 
60 minutos, respeitado o limite de 30% da lotação no local;

VI – Proceder à interdição duas vezes ao dia das áreas para 
limpeza geral e desinfecção;

VII – os usuários e funcionários dos estabelecimentos des-
critos no caput do presente artigo deverão fazer uso de másca-
ras de proteção individual;

VIII – Fica obrigado o responsável pelo estabelecimento ou 
seu preposto, verificar a temperatura de todos os frequentado-
res na entrada do local, sendo proibida a realização das ativi-
dades por aqueles que estiverem com a temperatura corporal 
acima de 37,7 graus, ou que apresentem sintomas compatíveis 
ao Coronavírus – COVID-19 (coriza, tosse, febre e mal-estar), 
devendo ser a pessoa imediatamente orientada a procurar aten-
dimento médico;

IX – É terminantemente proibida a realização de qualquer 
atividade que envolva contato físico entre os praticantes ou 
entre estes e os professores/instrutores, bem como o compar-
tilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos etc., sem prévia 
e rigorosa higienização, mediante utilização de álcool 70% ou 
outro produto sanitizantes;

X – Fica vedada a realização de aulas experimentais e diárias 
(drop-ins) de pessoas que não sejam domiciliadas no Municí-
pio, salvo para aqueles que já tenham matrículas ativas anterio-
res a 16/03/2020;

XI – cabe ao responsável pelo estabelecimento, proibir o 
uso de bebedouros com água por pressão, de modo que cada 
aluno seja responsável por trazer a sua garrafa d´água, sendo 
este de uso individual e intransferível; 

XII - os locais de circulação e áreas comuns com os siste-
mas de ar-condicionado deverão ser mantidos limpos (filtros 
e dutos) e, obrigatoriamente, manter portas e janelas abertas, 
contribuindo para a renovação de ar;

XIII – o acesso de clientes fica limitado a 1 (uma) pessoa a 
cada 8m² da área total de treino, devendo afixar, em local visí-
vel, na entrada, a metragem total do estabelecimento, visando 
facilitar eventuais fiscalizações pelo Poder Público;

XIV – ficam suspensas todas as formas de aulas coletivas; 
XV – devem ser mantidos equipamentos completos de hi-

giene de mãos nos sanitários de clientes e de funcionários, dis-
ponibilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por 
cento) e toalhas de papel;

XVI – é obrigação do responsável pelo estabelecimento, 
promover a demarcação no solo que oriente o espaço em que 
cada cliente deverá se exercitar nas áreas de peso livre;

XVII – somente poderão ser utilizados respeitando um dis-
tanciamento mínimo de 03 metros de um para o outro;

XVIII – restringir o acesso de clientes idosos com mais de 
60 anos e integrantes do grupo de risco, orientando para que 
estes não frequentem o estabelecimento;

XIX – os clientes dos estabelecimentos deverão assinar temo 
de responsabilidade sobre os itens contidos nesse Decreto, in-
formando sua atual situação de saúde e se possui contato direto 
com pessoas do grupo de risco ou pessoa isolado;

XX – fica obrigado o responsável pelo estabelecimento, o 
monitoramento dos funcionários e colaboradores, sendo que 

qualquer sinal de apresentação de sintomas compatíveis com 
o Coronavírus – COVID-19, deverá imediatamente promover 
o seu afastamento das atividades laborativas, e promover seu 
encaminhamento a atendimento médico e a comunicação ime-
diata à autoridade de saúde do Município.

Parágrafo Único - Assim que realizadas as adequações des-
critas no presente artigo e seus incisos, deverão os responsá-
veis pelos estabelecimentos, encaminhar relatório fotográfico 
ao Poder Público Municipal – Secretaria Municipal de Saú-
de, a fim de comprovar o cumprimento dos procedimentos de 
prevenção, sendo vedado o funcionamento ou realização de 
atividades enquanto não adotadas tais medidas, sob pena de 
responsabilização dos representantes que descumprirem tais 
medidas nos locais.

Art. 4º - Em caso de descumprimento de qualquer deter-
minação prevista neste Decreto, ficam os estabelecimentos 
(igrejas, templos religiosos e academias) sujeitos à aplicação de 
medidas administrativas cabíveis ao caso, inclusive a suspensão 
das atividades dos estabelecimentos flagrados em desobediên-
cia, assim como encaminhamento de relatório aos órgãos de 
fiscalização externo como Ministério Público Estadual, dentre 
outros.

Art. 5º - As permissões contidas no presente Decreto, serão 
automaticamente revogadas, voltando a suspensão das ativi-
dades de igrejas e academias de ginástica, caso a capacidade 
hospitalar das unidades de saúde pública do Município,  dispo-
nibilizadas para o enfrentamento e prevenção ao Coronavírus 
– COVID-19, alcancem taxa de ocupação superior a 50% (cin-
quenta por cento) de sua capacidade, a fim de viabilizar novo 
controle sobre a expansão da pandemia dentro da circunscrição 
municipal.

Art. 6º - A fiscalização dos estabelecimentos objetos do 
presente Decreto será a mesma estabelecida pelo decreto 
3435/2020.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.384 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

EMENTA: Autoriza servidor municipal a dirigirem veícu-
los oficiais do Município e dá outras providências. O PREFEI-
TO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 69, Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal 
de Itatiaia, DECRETA: Art. 1º - Fica autorizado o servidor 
municipal relacionado no anexo único do presente Decreto, a 
dirigir veículos oficiais do Município. Parágrafo único: A per-
missão constante neste Decreto é restrita ao exercício das atri-
buições do cargo.

Art. 2º - O Servidor relacionado no anexo único ficará res-
ponsável por quaisquer eventos referentes à legislação de trânsito.

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 3.456 DE 29 DE MAIO DE 2020.

EMENTA: Autoriza servidor municipal a dirigirem veícu-
los oficiais do Município e dá outras providências. O PREFEI-
TO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 69, Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal 
de Itatiaia, DECRETA: Art. 1º - Fica autorizado o servidor 
municipal relacionado no anexo único do presente Decreto, a 
dirigir veículos oficiais do Município.

Parágrafo único: A permissão constante neste Decreto é res-
trita ao exercício das atribuições do cargo.

Art. 2º - O Servidor relacionado no anexo único ficará res-
ponsável por quaisquer eventos referentes à legislação de trânsito.

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

MAT. SERVIDOR CNH CATE-
GORIA

4816 Gisele Fernandes Alves 03535593010 B

Portarias

PORTARIA Nº 4.286, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM 
OS ARTIGOS 3º, 12 INCISO I E 13 DO ESTATUTO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITA-
TIAIA, COMBINADO COM O ARTIGO 9º DA LEI Nº 
445 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2007, RESOLVE: Art. 1º - 
NOMEAR, BRENO JOSÉ ANDRADE PORTUGAL, a par-
tir de 05 de junho de 2020, classificado em Concurso Público, 
homologado através do Decreto nº 3.251, de 17/07/19, com 
publicação no Boletim Oficial do Município de Itatiaia, Edi-
ção Nº 046, de 17/07/19, no cargo de provimento efetivo de 
MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA), grupo VI.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divul-
gação, revogando as disposições em contrário.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 4.287 DE 04 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, nos ter-

mos do decreto 3.255 de 25 de julho de 2019. RESOLVE: 
Art. 1º - AUTORIZAR o processo de contratação dos profis-
sionais abaixo relacionados, para exercerem o cargo de MÉDI-
CO GERAL PLANTONISTA, no período de 01/06/2020 à 
31/12/2020, a fim de atender necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, 
em conformidade com o edital nº 073/2020, em enfrentamen-
to a pandemia do COVID-19.

Luiz Alexandre Cabral Pinto;
Juana Dayde Gonzales Santos;
Matheus Assis Nascimento;
Andressa Atem de Lima Pinheiro;

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de junho 
de 2020. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TIAGO GUIMARÃES DINIZ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 4.288, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM 
OS ARTIGOS 3º, 12 INCISO I E 13 DO ESTATUTO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITA-
TIAIA, COMBINADO COM O ARTIGO 9º DA LEI Nº 
445 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2007, RESOLVE: Art. 1º - 
NOMEAR, JACIRA CONCEIÇÃO DA COSTA AMADO, a 
partir de 05 de junho de 2020, classificada em Concurso Público, 
homologado através do Decreto nº 3.251, de 17/07/19, com pu-
blicação no Boletim Oficial do Município de Itatiaia, Edição Nº 
046, de 17/07/19, no cargo de provimento efetivo de ENFER-
MEIRO, grupo VI. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 4.290 DE 05 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, nos ter-
mos do decreto 3.255 de 25 de julho de 2019. RESOLVE: 
Art. 1º - AUTORIZAR o processo de contratação dos profis-
sionais abaixo relacionados, para exercerem o cargo de MÉDI-
CO GERAL AMBULATORIAL, no período de 01/06/2020 
à 31/12/2020, a fim de atender necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, 
em conformidade com o edital nº 073/2020, em enfrentamen-
to a pandemia do COVID-19.

Jorge Julio Perez Pacheco;
Ana Júlia dos S. Balieiro Anastácio;
Karélia Dias Exabie;
Leonardo Correa de Alcantara;
Beatriz Goulart de Oliveira.
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Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de junho 
de 2020. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TIAGO GUIMARÃES DINIZ
Secretário Municipal de Administração

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia 
torna pública aos interessados a NOVA DATA de realização 
do Pregão Presencial nº 26/2020, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para registro de preços para aquisição de telhas 
de fibrocimento onduladas, referente ao P.A. nº 814/2019, às 
11:00 (onze) horas, do dia 24 de junho de 2020, em cuja data 
e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, 
na sala de licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, 
Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ.   O Edital deverá ser retirado 
no site da Prefeitura, através do Link: http://itatiaia.rj.gov.br/
licitacoes. Dúvidas tel: (24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 
310, email – licitaca.itatiaia@yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 04 de 
junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia 
torna pública aos interessados a data de realização do Pregão 
Presencial nº 35/2020, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, 
para registro de preços para aquisição, com instalação, de brin-
quedos a serem instalados nas praças do município de Itatiaia, 
referente ao P.A. nº 1043/2020, às 09:00 (nove) horas, do dia 
24 de junho de 2020, em cuja data e horário serão recebidos e 
abertos os respectivos envelopes, na sala de licitações localizada 
à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ.   O 
Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do Link: 
http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas tel: (24) 3352-
1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@
yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 04 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia 
torna pública aos interessados a NOVA DATA de realização da 
Tomada de Preço nº 03/2020, do tipo MENOR PREÇO SOB 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para 

contratação de empresa especializada para a construção da sede 
do IPREVI – Instituto de Previdência dos servidores Públicos do 
Município de Itatiaia, referente ao P.A. nº 9513/2019, às 09:00 
(nove) horas, do dia 29 de junho de 2020, em cuja data e horá-
rio serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala de 
licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, 
Itatiaia - RJ.   O Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, 
através do Link: http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas tel: 
(24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.ita-
tiaia@yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 04 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2020

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia 
torna pública aos interessados a NOVA DATA de realização 
do Pregão Eletrônico nº 04/2020, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para aquisição veículo adaptado em Unidade Ve-
terinária (castra-móvel), visando atender a Unidade de Vigilân-
cia em Saúde de Itatiaia, vinculada à Secretaria Municipal de 
Saúde. Referente ao P.A. nº 1367/2020, às 09:30 (nove horas 
e trinta minutos), do dia 22 de junho de 2020. O Edital do 
Pregão Eletrônico encontra-se disponível na página eletrônica 
do Banco do Brasil S/A. – www.licitacoes-e.com.br. Demais 
informações e questionamentos poderão ser enviados para o 
e-mail: licitaca.itatiaia@yahoo.com.br e/ou obtidas através do 
telefone: (24)3352-1267. Itatiaia/RJ, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EXTRATO DA ATA DE  
REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. 
CONTRATADA: VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MI-
NERAÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisições de brita graduada e 
pó de pedra. PROCESSO: 9214/2019. VALOR GLOBAL: R$ 
399.925,00 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos e vinte 
e cinco reais). EMBASAMENTO: Pregão Presencial nº 24/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 26/05/2020. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses contados da assinatura da ata. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais 
Dir. Licitações

ERRATA

Na edição do dia 20/05/2020 do Boletim Oficial, na pu-
blicação do Extrato do 1º aditamento ao contrato nº 83/2019, 
onde se lê: Valor global: R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem 
reais) LEIA-SE: Valor global: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e 
seiscentos reais) Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Moraes
Dir. deptº de licitações
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2019

O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 28/05/2020, 
da adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2020, oriunda 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2019, para locação de 
veículos sem motorista e sem combustível, visando atender as 
necessidades do Acolhimento Institucional de Itatiaia – CASA 
ABRIGO, vinculado a Secretaria Municipal de  Assistência So-
cial e Direitos Humanos. Conforme abaixo: -REAL LOCA-
DORA DE AUTOMOVEIS LTDA. Vencedora do certame 
no valor global de R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos 
reais). Itatiaia, 02 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2019

O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 14/01/2020, 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2019, para aquisição de 
equipamentos e material, de uso permanente, para atender às 
necessidades da atenção básica do município, solicitado pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme abaixo: -BEM ES-
TAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA. Ven-
cedora do item 03 do certame no valor global de R$ 7.345,00 
(sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais). -CAMEPEL 
COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI. Vencedora do item 02 do 
certame no valor global de R$ 4.185,00 (quatro mil e cento e 
oitenta e cinco reais). Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/2019

O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 02/06/2020, 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/2019, para contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
especializados para a elaboração e implantação do plano de 
cargos, carreiras e remuneração, da Prefeitura Municipal de 
Itatiaia e elaboração do programa de avaliação periódica de de-
sempenho do seu corpo funcional. Conforme abaixo: -ZAM-
PIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS. Vencedora 
do certame no valor global de R$ 32.390,00 (trinta e dois mil e 
trezentos e noventa reais). Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. 
CONTRATADA: VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MI-

NERAÇÃO LTDA. OBJETO: Acréscimo de 20,100451% ao 
valor do contrato de prestação de serviços pela contratada, de 
recuperação asfáltica na avenida dos ilhéus, no bairro Marechal 
Jardim, neste município. PROCESSO: 4374/2019. VALOR 
GLOBAL: R$ 154.095,81 (cento e cinqüenta e quatro mil e 
noventa e cinco reais e oitenta e um reais). EMBASAMENTO: 
Art. 65, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020. VIGÊNCIA: Em ra-
zão do acréscimo, fica o prazo de execução dos serviços prorro-
gados por 180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de 
31/01/2020. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EXTRATO DO 2º ADITAMENTO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. 
CONTRATADA: FRET LOCAÇÃO, PARQUEAMENTO 
E ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação de 
prazo e valor do contrato de prestação de serviço de locação 
de veículos automotor minibus, tipo VAN, com 16 lugares, 
com manutenção e seguro, pela contratada, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO: 
2740/2018. VALOR GLOBAL: R$ 206.630,40 ( duzentos e 
seis mil e seiscentos e trinta reais e quarenta centavos). EMBA-
SAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020. VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 09/05/2020 e Tér-
mino em: 08/05/2021. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais 
Dir. Licitações

EXTRATO DO 2º ADITAMENTO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018

LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. LOCA-
DOR: Sr. ANTÔNIO ESTEVO JÚNIOR. OBJETO: Pror-
rogação de prazo e valor do contrato de locação do imóvel, de 
propriedade do locador, situado à Rua Dr. Silveira, nº 141, 
Campo Alegre, Itatiaia/RJ, onde se encontra abrigada a uni-
dade de Saúde de Estratégia e de Saúde da Família, no Cam-
po Alegre. PROCESSO: 7954/2017. VALOR GLOBAL: R$ 
27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). EMBASAMEN-
TO: Art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações. DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, com início em 29/02/2020 e Término em: 
28/02/2021. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais 
Dir. Licitações

EXTRATO DO 2º ADITAMENTO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. 
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CONTRATADA: AARC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE-
LI – EPP. OBJETO: Prorrogação de prazo e valor do contrato de 
prestação dos serviços de manutenção, como limpeza de bueiros, 
capina, roçada e retirada de lixo verde, incluindo material, mão de 
obra, veículos e equipamentos, nos bairros Benfica, Nova conquis-
ta, Casal Garcia I e II e Av. industrial Alda Bernardes. PROCESSO: 
9418/2018. VALOR GLOBAL: R$ 1.313.437,20 (um milhão tre-
zentos e treze mil e quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos). 
EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses, com início em 02/03/2020 e Término em: 
01/03/2021. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EXTRATO DO 2º ADITAMENTO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. CON-
TRATADA: SELLES MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
REDE ELÉTRICA – LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo e 
valor ao contrato de prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva, bem como melhoria e eficientização do sistema de 
iluminação pública no bairro penedo, inclusive com fornecimento 
de materiais. PROCESSO: 9117/2017. VALOR GLOBAL: R$ 
186.350,11 (cento e oitenta e seis mil e trezentos e cinqüenta reais 
e onze centavos). EMBASAMENTO: Lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses, com início em 04/06/2020 e Término em: 
03/06/2021. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais 
Dir. Licitações

EXTRATO DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 72/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ. 
CONTRATADA: DECORLINE COMÉRCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS DECORAÇÕES – LTDA – ME. OBJETO: 
Aquisição e instalação de carpete Lumiere e divisórias, para atender 
as necessidades do Gabinete do Prefeito. PROCESSO: 2535/2020. 
VALOR GLOBAL: R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil e quinhen-
tos e oitenta reais). EMBASAMENTO: Lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020. VIGÊN-
CIA: 30 (trinta) dias, com início em 18/05/2020 e Término em: 
17/06/2020. Itatiaia, 05 de junho de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

A presente Licitação tem por objeto: Serviço de locação de 
software de: Contabilidade Pública, Proposta Orçamentária, 
Folha de Pagamento, Gerenciamento de Recursos Humanos, 
Controle de Almoxarifado e Controle de Patrimônio, Sistema 
de Compras, E-Social e Ponto Eletrônico. Retirada do Edital 
no horário de 08:00 as 12: 00, ou site oficial da Câmara Mu-
nicipal de Itatiaia. Local: Setor de Licitação, localizado na Ave-
nida dos Expedicionários, nº 205 – Centro-Itatiaia/RL – CEP: 
27580-000. Abertura das propostas dia 23/06/2020 as 10:00h 
no endereço acima.

OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao decreto legislativo 
Municipal nº 04 de 28 de abril de 2020, Art. 1º, parágrafo 
único, o atendimento ao público ficará condicionado ao uso de 
máscaras protetoras.

Fica estabelecido o número de 01 (um) representante por 
licitante, atendendo as recomendações da OMS – Organização 
Mundial de Saúde, quanto a questão referente a aglomeração 
de pessoas.

Brenda Noronha da Costa Ferreira
Chefe do Setor de Licitações

Matr. 30958

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA

CÂMARA Municipal DE ITATIAIA

Avenida dos Expedicionários, 205, Centro – Itatiaia/RJ – CEP: 27580-000 – licitacao.cmi2018@gmail.com – (24) 3352-2245

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Período de aquisição de Maio a Junho de 2020.

PROCESS
O

SÍNTESE DO OBJETO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL FORNECEDOR VALOR PERÍOD
O

01/2020 Aquisição de material de limpeza e 
mantimentos.

Art.24, Inciso II da Lei 8.666/93
Supermerkato comércio de alimentos 
LTDA
CNPJ: 11.292.355/0001-18

R$ 7.169,60 Consumo 
mensal

06/2020 Aquisição de material de informática 
e cartuchos.

Art.24, Inciso II da Lei 8.666/93
Center Cópias Soluções Digitais LTDA
CNPJ: 20.791.194/0001-06 R$ 12.931,00 Consumo 

mensal

Jair Balbino da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia
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