
Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 016/17

DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 002/2017

A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. ME
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
c)Valor Total: R$ 63,00 (sessenta e três reais).
B)Data da celebração: 31/01/2017
C)Data da entrega do objeto: 20(vinte) dias
D)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30.
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  Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 016/17

DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 001/2017

A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Ike Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
c)Valor Total: R$ 22,84 (vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).
B)Data da celebração: 31/01/17
C)Data da entrega do objeto: 20(vinte) dias
D)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da

Despesa – 3390.30.
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Assessoria Jurídica
2º TERMO ADITIVO

Proc. BOM PREVI nº 0348/14 (Originário)
Proc. BOM PREVI nº 0241/15 (1ª Prorrogação)
Proc. BOM PREVI nº 0222, de 19 de dezembro de 2016 – 2ª Prorrogação.
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93
2ª INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PARTES:
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom
Jardim – RJ.
CONTRATADA: E e V Tecnologia e Comunicação Ltda. ME
OBJETO: Prestação de Serviços Gerenciamento e Manutenção do Portal do BOM PREVI ,
contendo atos oficiais, legislação federal e municipal, informações de interesse dos servidores
ativos, inativos e demais interessados, portal da transparência, newletter e e-mail.
PRAZO: 12 meses, a partir de 01/01/2017.
VALOR: R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: P.T. 3001.0412200942.128, N.D. 3390.39
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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM
JARDIM
Proc. BOM PREVI nº016/17

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso das suas
atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93, declaro
RATIFICADA a contratação abaixo referida. Autorizo, por desdobramento, a contratação nos
seguintes termos:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. ME
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
Valor: R$ 63,00 (sessenta e três reais).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato e proceda
ao empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente e publique-se o presente
ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da citada lei, para fins de eficácia da
RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Bom Jardim-RJ, em 30 de janeirode 2017.

IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM
JARDIM
Proc. BOM PREVI nº016/17

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso das suas
atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93, declaro
RATIFICADA a contratação abaixo referida. Autorizo, por desdobramento, a contratação nos
seguintes termos:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Ike Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
Valor: R$ 22,84(vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa
– 3390.30
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato e proceda
ao empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente e publique-se o presente
ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da citada lei, para fins de eficácia da
RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Bom Jardim-RJ, em 30 de janeirode 2017.

IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
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Palestra da Secretaria de
Educação em Bom Jardim

   Membros da Secretaria
de Educação f izeram
questão de recepcionar os
participantes, entre eles
professores e funcionários
de apoio, que comparece-
ram ao Bom Jardim Mara-
vilha Clube, no dia 3 de
fevereiro,  para acompa-
nhar a palestra “Desperte
seu poder”,  da coaching
Inessa Franco, que abor-

dou questões como
autoestima e assuntos re-
lacionados à produtivida-
de no trabalho.
   O evento fez parte da
abertura do ano letivo de
2017 da Rede Municipal
de Ensino, que abrange
16 escolas, que acolherão,
aproximadamente, mais
de dois mil e quinhentos
alunos.

- A palestra teve como ob-
jetivo provocar mudança e
evolução humana, através
do desenvolvimento de
pessoas, tendo como mis-
são descobrir, aprimorar,
ampliar habilidades e com-
petências, focando também
a integridade e a ousadia,
destacou a Secretária de
Educação, Grasiele
Beltrão.

Prefeito de Bom Jardim se reúne
com diretor-presidente da CEDAE
   O Prefeito e Bom Jardim,
Antonio Gonçalves, esteve
pela segunda vez na sede da
CEDAE, no Rio  de Janeiro.
Ele foi recepcionado pelo di-
retor- presidente Jorge
Ferreira Briard, e Heleno Sil-
va, diretor de interior da em-
presa.
Como não poderia ser dife-
rente, a discussão girou em
torno da falta de água, que

há algum tempo interfere na
qualidade de vida de alguns
munícipes. O prefeito
externou as condições téc-
nicas que impedem a che-
gada da água às residênci-
as, assim como a necessi-
dade do aumento da capta-
ção e tratamento de água
potável.
“ A ida do prefeito à nossa

sede é de grande importân-
cia para que o município con-
siga os recursos necessári-
os para uma melhoria. Quan-
do o prefeito se mostra inte-
ressado em   pessoalmente
resolver essa demanda, ele
recebe uma atenção especi-
al, sem dúvida nenhuma”,
revelou o gerente regional da
CEDAE, José Lima.

omacuco.redacao@hotmail.com

Prefeitura de Macuco realiza
solenidade de formatura da 10ª

turma da Guarda Mirim Ambiental

   A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Macuco
juntamente com a Guarda
Municipal do município
realizou, no sábado dia 04 de
fevereiro, a solenidade de
formatura da décima turma
do projeto Guarda Mirim
Ambiental intitulada “Turma
Tainá Correa Gonçalves”.
Presentes ao evento o
Prefeito de Macuco Bruno
Boaretto; a primeira dama e
secretária de Trabalho,
Envelhecimento Saudável e
da Juventude, Andrea Tupini
Boaretto; a Vice Prefeita e
secretária de Administração
Michelle Bianchini Biscácio;
o secretár io de Meio
Ambiente, Urbanismo e
Defesa Civil, Firmo Ferreira
Daflon;  a secretária de
Educação Luciana Boaretto;
o secretário de Esporte Hugo
Carvalho; o secretário de
Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Agricultura
Luiz Felipe de Carvalho
Espíndola;  o presidente da
Câmara de Vereadores
Carlos Alberto da Si lva
Oliveira, os vereadores José
Luiz Estefani Miranda Filho,
Diogo Latini, e Romulo da
Silva Oliveira; o Subtenente
Magno Junior; Comandante
da Guarda Municipal Luiz
Paulo Lemes;  o instrutor da
Guarda Mirim Raul
Carapeba e a Comandante

da Guarda de Nova
Friburgo Ofélia.
  O Secretário Firmo Daflon
parabenizou todos os
envolvidos no projeto e os
alunos que conseguiram
concluir o treinamento,
fazendo um agradecimento
especial ao prefeito que
apoiou a continuidade no
novo governo municipal.
“Agradeço em especial ao
prefeito Bruno Boaretto por
manter o projeto Guarda
Mirim Ambiental, trazendo
aos nossos adolescentes
novas oportunidades de
trabalho”, disse Firmo.
   O Subtenente Magno
Junior emocionado
parabenizou todos os 23
formandos pela
determinação e fazendo
uma homenagem a já
falecida aluna Tainá Correa
Gonçalves, já falecida
vitima de um tumor e cujo
sonho sempre foi  ser
Guarda Mirim Ambiental . “A
Tainá era uma guerreira,
determinada, por isso essa
homenagem hoje. Seu
grande sonho era estar aqui
recebendo sua conclusão e
isso ela conseguiu. Espero
que esses novos guardas
mirins levem sempre
consigo essa determinação
e vontade de vencer que a
Tainá tinha”, lembrou o
subtenente.

   A Vice Prefeira Michelle
Bianchinni referiu-se ao
projeto com carinho especial
já que, segundo ela, a idéia
nasceu no Governo de
Rogério Bianchini. “Hoje
vejo como esse projeto criou
asas e evoluiu. Me sinto
recompensada em ver que
tanto esforço tem valido a
pena. Espero que mais
jovens possam ser
beneficiados pois é
gratificante ver os resultados
sendo colhidos”, afirmou ela.
   O prefeito Bruno Boaretto
falou sobre a importância do
projeto para a inclusão social
dos adolescentes e a
importância de se manter o
projeto ativo em seu governo
mesmo com as dificuldades
enfrentadas já no primeiro
mês de gestão. “Em meu
governo temos como meta
continuar e consolidar todos
os projetos que tragam a
todos os segmentos de
nossa população mais
saúde, melhores condições
de trabalho, lazer e
principalmente, levar aos
nossos jovens novas
possibilidades de
crescimento como cidadãos.
Esse é um projeto que não
só estimula nossos jovens a
serem mais preocupados
com o meio ambiente, mas
os torna também mais
participativos nas questões

sociais”, disse o Prefeito.

Ao meio o prefeito Bruno Boareto ladeado pela vice-prefeita Michele Bianchini e pelo presidente do Poder
Legislativo municipal vereador Tico-Tico. A primeira à direita  é a mãe de Tainá Gonçalves, a homenageada.

Foto e fonte/Ascom Macuco


