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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 8.138/2018, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 (*)

DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER
INTERINAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA.
O Prefeito de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais,

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.

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

RESOLVE:
DESIGNAR o servidor Edson de Moura Cardoso, matrícula
nº 1396-0, para responder pela Secretaria Municipal de
Fazenda durante as férias do seu titular, Jorge Braz Cardoso
Ferreira, no período de 02/01/2019 a 03/02/2019, com ônus
para a municipalidade, sem, no entanto, acúmulo com a
Função Gratificada de Chefe do Serviço de Administração
Financeira.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, em 27 de dezembro de 2018.
JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO
(*) Republicada devido a incorreção ocorrida na Edição
nº 182, de 02/01/2019.
________________________________________________
PORTARIA Nº 8.150/2019, DE 18 DE JANEIRO DE 2019
DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE CARGO
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O Prefeito de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor Sebastião Gilmar Sartório da Silva,
matrícula nº 1339-0, para o exercício do cargo de provimento
em comissão de Assessor da Secretaria de
Desenvolvimento Agropecuário, Símbolo DAS-2, em vaga
criada pela Lei nº 968/2010, ficando consequentemente
exonerado do cargo de Assessor, Símbolo DAS-2, para o
qual fora nomeado através da Portaria nº 7.468/2017, de
16/01/2017.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, em 18 de janeiro de 2019.

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA – PREFEITO
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da Comissão Permanente de
Licitação, instituída pela Portaria nº 8.121/2018, que
classificou a empresa HCEX CONSTRUCÃO CIVIL E
INSTALACÕES E MANUTENCÃO ELÉTRICA LTDA. – ME
vencedora da Tomada de Preços nº 000003/2018, referente
à contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de construção de barracão coberto em estrutura
metálica para abrigo de container na usina de reciclagem de
lixo no bairro Novo Horizonte, 1º distrito de Cantagalo/RJ;
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;
HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de
Licitação, que julgou vencedora da Tomada de Preços nº
000003/2018 a empresa HCEX CONSTRUCÃO CIVIL E
INSTALACÕES E MANUTENCÃO ELÉTRICA LTDA. - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
17.263.837/0001-26, com sede na Rua David da Costa
Lage, 176 – Centro – Cantagalo/RJ – CEP: 28.500-000 –
vencedora no valor total de R$ 36.825,92 (trinta e seis mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos),
referente à contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de construção de barracão coberto em
estrutura metálica para abrigo de container na usina de
reciclagem de lixo no bairro Novo Horizonte, 1º distrito de
Cantagalo/RJ.
Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 22 de janeiro de 2019.
EDUALDO BARROS ORTEGA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da Comissão Permanente de
Licitação, instituída pela Portaria nº 8.121/2018, que
classificou a empresa HCEX CONSTRUCÃO CIVIL E
INSTALACÕES E MANUTENCÃO ELÉTRICA LTDA. – ME
vencedora da Tomada de Preços nº 000002/2018, referente
à contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de construção de galpão em estrutura metálica para
a instalação de incinerador na usina de compostagem de lixo
doméstico de Cantagalo, situada no bairro Novo Horizonte,
1º distrito de Cantagalo/RJ;
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;

INSTALACÕES E MANUTENCÃO ELÉTRICA LTDA. - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
17.263.837/0001-26, com sede na Rua David da Costa
Lage, 176 – Centro – Cantagalo/RJ – CEP: 28.500-000 –
vencedora no valor total de R$ 30.439,22 (trinta mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos),
referente à contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de construção de galpão em estrutura
metálica para a instalação de incinerador na usina de
compostagem de lixo doméstico de Cantagalo, situada no
bairro Novo Horizonte, 1º distrito de Cantagalo/RJ.
Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 22 de janeiro de 2019.
EDUALDO BARROS ORTEGA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão do Pregoeiro Carlos
Alexandre Marques da Silva, instituída pela Portaria nº
8.120/2018, que classificou a firma ENGE APLIC
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA., vencedora do Pregão
Presencial nº 000001/2018 referente à aquisição de
incinerador de resíduos de serviço de saúde e instalação na
usina de compostagem de lixo de Cantagalo, situada no
bairro Novo Horizonte – Cantagalo/RJ –, compreendendo no
fornecimento a supervisão, montagem, instalação,
treinamento específico para a operação do equipamento e
assistência técnica;
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;
HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro, que julgou vencedora
do Pregão Presencial nº 000001/2018 a empresa ENGE
APLIC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
49.723.232/0001-67, com sede na Rua Dr. Rodrigo Pereira
Barreto, 576 – Itaquera – São Paulo/SP – CEP: 08.210-540
– vencedora no Lote 1, no valor total de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), referente à aquisição de
incinerador de resíduos de serviço de saúde e instalação na
usina de compostagem de lixo de Cantagalo, situada no
bairro Novo Horizonte – Cantagalo/RJ –, compreendendo no
fornecimento a supervisão, montagem, instalação,
treinamento específico para a operação do equipamento e
assistência técnica.
Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 22 de janeiro de 2019.

HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de
EDUALDO ORTEGA BARROS
Licitação, que julgou vencedora da Tomada de Preços nº
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
000002/2018 a empresa HCEX CONSTRUCÃO CIVIL E
Desenvolvimento Sustentável
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