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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ATOS DE PESSOAL
Processo nº 827/2018 – Pamela Carvel Gomes Welbert –
Abono Família: “Diante do que foi apurado, defiro o pedido
para inclusão em folha de pagamento, em verba própria de
abono familiar, com o respectivo abatimento na guia
previdenciária do mês”.

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.

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
13/04/2018

SALARIO
EDUCAÇÃO - FNDE

95.930,68

Cantagalo/RJ, em 13 de abril de 2018.
JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
Secretário de Fazenda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão do Pregoeiro Carlos
Alexandre Marques da Silva, instituído pela Portaria nº
7.848/2017, que classificou as empresas TS FARMA
PREFEITURA DE CANTAGALO/RJ
DISTRIBUIDORA EIRELLI – EPP, com sede na Alameda
CNPJ: 28.645.794/0001-60
Engenheiro Gentil Form, 1.694, São Pedro, Juiz de
ENDEREÇO: Praça Miguel de Carvalho, 65
Fora/MG, inscrita no CNPJ nº 21.189.554/0001-59, com o
Centro – Cantagalo/RJ
valor de R$ 207.970,18 (duzentos e sete mil, novecentos e
setenta reais e dezoito centavos), e MR HOSPITALAR
CEP.: 28500-000
LTDA - ME, com sede na Rua Antônio Francisco Ecard, 135,
Tels.: (22) 2555-4204/4889
Glória, Santo Antônio de Pádua/RJ, com o valor de R$
E-mail Gabinete: gabineteprefeito@cantagalo.rj.gov.br
130.700,49 (cento e trinta mil, setecentos reais e quarenta
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nove centavos), como vencedoras do Pregão Presencial de
nº 003/2018, referente à aquisição de medicamentos
pertencentes à Farmácia Básica, a serem distribuídos para
todas as Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde
no Município de Cantagalo;

CARTILHA ORIENTADORA – COMO
FORNECER PARA A PREFEITURA
Você sabia que vender para a Prefeitura é mais fácil do

CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;

que se imagina? A Prefeitura de Cantagalo vem

HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro Carlos Alexandre
Marques da Silva, instituído pela Portaria nº 7.848/2017,
que classificou as empresas TS FARMA DISTRIBUIDORA
EIRELLI - EPP , com sede na Alameda Engenheiro Gentil
Form, 1.694, São Pedro, Juiz de Fora/MG, Inscrita no CNPJ
nº 21.189.554/0001-59, com o valor de R$ 477.676,42
(quatrocentos e setenta sete mil, seiscentos e setenta seis
reais e quarenta dois centavos), e MR HOSPITALAR LTDA
- ME, com sede na Rua Antônio Francisco Ecard, 135, Glória
Santo Antônio de Pádua/RJ, com o valor de R$ 130.700,49
(cento e trinta mil, setecentos reais e quarenta nove
centavos), como vencedoras do Pregão Presencial de nº
003-2018, referente à aquisição de medicamentos
pertencentes à Farmácia Básica, a serem distribuídos para
todas as Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde
no Município de Cantagalo.

locais não percam a oportunidade de vender produtos e

O valor total do pregão é de R$ 338.670,67 (trezentos e
trinta oito mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta sete
centavos).

renda e fortalecimento da economia local. Juntos

Dê-se ciência às Firmas vencedoras.

Se você preferir, também poderá retirar a versão
especial impressa na SALA DO EMPREENDEDOR,
localizada no Prédio Dr. Joaquim de Souza Carvalho
Júnior, sede da Prefeitura, na Praça Miguel de Carvalho,
65, no Centro da cidade.

Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 11 de abril de 2018.
MÁRCIO DA SILVA BARBAS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
________________________________________________
EXTRATO DA ATA REF. AO PREGÃO Nº 003/2018

trabalhando para que as micro e pequenas empresas
serviços para a Administração Municipal. Esse trabalho
tem como base a Lei Federal nº 123/2006, que concede
tratamento diferenciado para os pequenos negócios na
hora da disputa em licitações públicas.
Leia atentamente a cartilha disponibilizada no site da
Prefeitura

–

www.cantagalo.rj.gov.br/cartilha-

orientadora-como-fornecer-para-a-prefeitura – e tire
suas dúvidas a respeito desta importante ferramenta de
desenvolvimento econômico, geração de trabalho e
seremos muito mais fortes!

Faça contato com a SALA DO EMPREENDEDOR
através do telefone (22) 2555-4204 (Ramal 207) ou pelo
e-mail
da
Sala:
saladoempreendedor@cantagalo.rj.gov.br.

ATA Nº 11/2018
PREGÃO Nº 03/2018
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses
PROPRIETÁRIO: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI –
LTDA
CNPJ: 21.189.554/0001-59
VALOR: R$ 207.970,18 (duzentos e sete mil, novecentos e
setenta reais e dezoito centavos)
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica para
atender às demandas dos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo.
FUNDAMENTO: Com fundamento nos art. 15 da Lei nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.283/2010 e Lei Federal
nº 8.666/1993.

Tuberculose
Se você sente tosse por três semanas ou mais, falta de
apetite, emagrecimento, febre, suores noturnos, cansaço
e mal-estar, procure o posto de saúde mais próximo. Isto
pode ser tuberculose, uma doença que ataca o pulmão,
que pode levar a complicações sérias e que é transmitida
de pessoa para pessoa.
A boa notícia é que a tuberculose tem cura e que o
tratamento é de graça. Basta seguir rigorosamente as
recomendações médicas e tomar os medicamentos.
Secretaria de Saúde
Prefeitura de Cantagalo
Honestidade e Transparência
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