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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
DIVERSOS
PROCESSO 230/19 – Redução de Carga Horária – Mile
Musella Cosendey Brouck – Deferido;
PROCESSO Nº 192/19 – Desconto IPAM sobre Adicional de
Regência de Classe – Cláudia Matos Faria Foly – Deferido;

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DOE
Criado pela Lei nº 1.380/2018, de 23 de
fevereiro de 2018, o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ é uma
publicação centralizada e coordenada pela Secretaria
Municipal de Governo, através da Coordenação do
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Cantagalo/RJ.
Os contatos podem ser feitos através do
endereço eletrônico diariooficial@cantagalo.rj.gov.br
ou, ainda, pelo telefone (22) 2555-4889.
As edições do DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ podem ser
consultadas através da internet, no endereço eletrônico
www.cantagalo.rj.gov.br,
independentemente
de
qualquer tipo de cadastro.
As edições também são armazenadas em
meios digital e físico, podendo ser requeridas a
qualquer tempo por qualquer cidadão.
NOTA: A Prefeitura de Cantagalo garante a
autenticidade de todas as edições do DOE, desde
que visualizadas através do Sítio Eletrônico Oficial
do Município: www.cantagalo.rj.gov.br.

PROCESSO Nº 199/19 – Mudança para Nível 6 –
Mobilizador 3º Grau – Catarina de Fátima Dias Miguel –
Deferido;
PROCESSO Nº 217/19 – Mudança para Nível 5 – Datilógrafo
2º Grau – César Corrêa Talarico – Deferido;
PROCESSO Nº 147/19 – Mudança para Nível 6 – Atendente
de Subposto de Saúde 3º Grau – Iolanda da Silva Dantas –
Deferido;
PROCESSO Nº 229/19 – Cancelamento de Seguro de Vida
– Cancelamento de desconto em folha do Seguro Previsul –
Deferido.
MÁRCIO LUIZ SOARES LONGO
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICAÇÃO
Para conhecimento da população em geral, em cumprimento
ao que determina a Lei Federal nº 9.452/1997, de 20 de
março de 1997, notificamos a liberação dos seguintes
Recursos Federais para o Município de Cantagalo/RJ:
DATA

REPASSE

VALOR (R$)

SAE
28/01/2019

PREFEITURA DE CANTAGALO/RJ
CNPJ: 28.645.794/0001-60
ENDEREÇO: Praça Miguel de Carvalho, 65
Centro – Cantagalo/RJ
CEP.: 28500-000
Tels.: (22) 2555-4204/4889
E-mail Gabinete: gabineteprefeito@cantagalo.rj.gov.br

SALÁRIO-EDUCAÇÃO – FNDE

3,14

Cantagalo/RJ, em 28 de janeiro de 2019.
EDSON DE MOURA CARDOSO
Secretário Municipal de Fazenda (Interino)
Portaria nº 8.138/2018
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a Ata de Reunião do dia 25 de janeiro de 2019, entre representantes da Administração Pública e
representantes das empresas abaixo citadas, vencedoras do Pregão Presencial nº 056/2018;
CONSIDERANDO ser de interesse público a Homologação da referida decisão;
HOMOLOGO: ficou convencionado entre as partes que houve uma redução do preço do km rodado, no valor de R$ 0,20 (vinte
centavos), classificando, assim, as empresas: TRANSPORTE ESCOLAR VITÓRIA LTDA. - ME, com sede na Rua Rodolfo Tardin,
394-B – Centro – Cantagalo/RJ, CEP: 28.500-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.765.363/0001-67, para o Lote 01, com valor total
de R$ 643.997,20 (seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos); CARLOS HOMERO
BITTENCOURT ECARD, com sede na Rua Coronel José Olímpio de Carvalho, 1.257, Sena Campos – Cordeiro/RJ, CEP: 28.540000, inscrita no CNPJ sob o nº 30.571.105/0001-61, no Lote 02, com valor total de R$ 181.347,44 (cento e oitenta um mil, trezentos
e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos); RIO NEGRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA., com sede no Sítio Boa
Esperança, s/nº, Euclidelândia, 3º Distrito, Cantagalo/RJ, CEP: 28.540-000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.004.249/0001-17, para o
Lote 03, com valor total de R$ 519.686,96 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos);
TRANSPORTE ESCOLAR FJR LTDA. - ME, com sede na Rua Antenor Machado, 226 – Centro – Itaocara/RJ, CEP: 28.570-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.000.121/0001-15, para o Lote 04, com valor total de R$ 380.505,52 (trezentos e oitenta mil,
quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos); GBF TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI, com sede no sítio Fim do Campo,
s/nº, Boa Sorte, 5º Distrito, Cantagalo/RJ, CEP 28.525-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.528.428/0001-65, para o Lote 05, com o
valor total de R$ 273.409,68 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), totalizando o
valor global de R$ 1.998.946,80 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta
centavos), relativo ao Pregão Presencial nº 56/2018 - Processo Administrativo nº 2804/2018, referente à contratação de
empresa para a prestação de serviços de transporte escolar, por veículo de pequeno porte, para o ano de 2019, compreendido
entre fevereiro a dezembro, para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino, não assistidos, em suas localidades, pelas
séries que cursam.
Dê-se ciência às firmas vencedoras, determinando as providências necessárias para tal, tornando sem efeito a homologação
anterior, publicada na Edição nº 188, de 10/01/2019.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 25 de janeiro de 2019.
CARLA DE FÀTIMA GUIMARÃES ABREU
Secretária Municipal de Educação
_________________________________________________________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a Ata de Reunião do dia 18 de janeiro de 2019, entre representante da Administração Pública e representante
da empresa SAGRES TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - ME, vencedora do Pregão Presencial nº 000058/2018 referente à
contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte escolar, por ônibus rodoviário, para o ano letivo de 2019, para o
Roteiro R01 (Cantagalo x Nova Friburgo), valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) o km rodado, e para o Roteiro R02
(Cantagalo x Além Paraíba), valor de R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) o km rodado, para atendimento de alunos que
cursam nível superior (3º grau) ou escolas técnicas fora do âmbito deste município;
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação da referida decisão;
HOMOLOGO: ficou convencionado entre as partes que a vencedora do Pregão Presencial nº 000058/2018, a empresa SAGRES
TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.877.241/0001-41, com
sede na Avenida Joviniano José Sanglard, 763, Fazenda Bela Vista, Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.617-010, vencedora nos Lotes 1,
no valor de R$ 663.300,00 (seiscentos e sessenta e três mil e trezentos reais), e 2, no valor de R$ 149.332,95 (cento e quarenta e
nove mil, trezentos e tinta e dois reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 812.632,95 (oitocentos e doze
mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de
transporte escolar, por ônibus rodoviário, para o ano letivo de 2019, para o Roteiro R01 (Cantagalo x Nova Friburgo), valor de R$
7,50 (sete reais e cinquenta centavos) o km rodado, e para o Roteiro R02 (Cantagalo x Além Paraíba), valor de R$ 5,85 (cinco
reais e oitenta e cinco centavos) o km rodado, para atendimento de alunos que cursam nível superior (3º grau) ou escolas técnicas
fora do âmbito deste município.
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Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 25 de janeiro de 2019.
CARLA DE FATIMA GUIMARAES ABREU
Secretaria Municipal de Educação
_________________________________________________________________________________________________________
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