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Assessoria Jurídica

Proc. BOM PREVI Nº 0205/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/18.

A) Das Partes:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom
Jardim – RJ.
Contratada: Henrique Dias de Almeida.

B) Objeto: Aquisição de material de consumo.
C) Prazo de entrega do objeto: 30 dias após emissão da nota de empenho.
D) Valor: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
E) Data de celebração: 22/10/2018.
F) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza
da Despesa – 3390.39.

Proc. BOM PREVI Nº 0205/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa- Art. 24, II, Lei Federal 8.666/93.

À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso

de suas atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal n° 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: Henrique Dias Almeida – MEI.

Objeto: Aquisição de material de consumo.

Valor Total: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Prazo: Entrega do produto (tempo pactuado suficiente: 30 dias).

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 22 de outubro de 2018.

Ivanir Eledir Thuller

Diretor Presidente
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

  PORTARIA N° 19/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim
e Art. 7º, II da Lei Complementar nº 194 de 09 de julho de 2015,

       RESOLVE:

EXONERAR o senhor TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA do cargo comissionado de
ASSESSOR POLÍTICO do Sr. Vereador ADAIL MARQUES DE OLIVEIRA, da Câmara
Municipal de Bom Jardim – RJ, Símbolo C.C., Nível CC-3, a partir de 01 de outubro de
2018.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

            CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 01 DE OUTUBRO DE 2018

                    PRESIDENTE
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

PORTARIA N° 20/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de
Bom Jardim e Art. 7º, II da Lei Complementar nº 194 de 09 de julho de 2015,

RESOLVE:

NOMEAR o senhor NELSON NETO DE PAULA PINTO, portador da cédula de identidade
n° 218916526 DETRAN-RJ, para ocupar o cargo de ASSESSOR POLÍTICO do vereador
ADAIL MARQUES DE OLIVEIRA da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ, Símbolo
CC, Nível CC-3, sem cumulação com outro cargo ou emprego público, com efeitos a
partir de 02 de outubro de 2018.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

          CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

                                             PRESIDENTE
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 Instituto LafargeHolcim
ganha nova identidade visual
   O instituto responsável
pela gestão dos investi-
mentos sociais da
LafargeHolcim no Brasil
está com um novo nome
e uma nova identidade vi-
sual. Chamado agora de
Instituto LafargeHolcim, a
nova logomarca da asso-
ciação segue as diretrizes
e os elementos-chave da
marca do Grupo
LafargeHolcim, com maior
destaque ao nome da or-
ganização. Além do cinza
característico da identida-
de do grupo, a logomarca
do Instituto traz a cor ver-
de, como uma referência
à sustentabilidade e à re-
novação.
   “A nova marca reflete a
atual fase que vivemos no
instituto, com foco na cri-
ação de valor compartilha-
do com a sociedade por
meio das melhores solu-
ções sustentáveis possí-
veis. O nosso propósito é
atuar de maneira alinha-
da à visão de futuro 2030
do Grupo LafargeHolcim,
que visa transformar a
maneira como a indústria
trabalha e encorajar todo
o setor a desempenhar
seu papel no combate aos
principais problemas e
desafios da atualidade”,
afirma Juliana Andrigueto,
diretora de
Sustentabilidade e Rela-
ções Institucionais.
   Em linha com os com-
promissos globais para
sustentabilidade do Grupo
LafargeHolcim, concentra-
dos em quatro áreas de
atuação (clima, economia
circular, água e natureza,
e pessoas e comunidade),
o Instituto LafargeHolcim
atua hoje com o objetivo
de promover o bem-estar
social e fomentar a cida-
dania, por meio de parce-
rias que visem ao desen-
volvimento local e regio-
nal. Desta forma, o Insti-
tuto estimula a participa-
ção das comunidades na
busca de iniciativas que

potencializem a vocação
local, considerando as es-
feras econômica, social,
cultural e ambiental.
   "A atuação do Instituto
LafargeHolcim em nossa
região é decisiva na
concretização da proposta
da empresa de tornar rea-
lidade a aproximação e o
empoderamento da comu-
nidade local. A abertura ao
diálogo com a sociedade
possibilita a identificação
de prioridades e o desen-
volvimento de projetos
focados no exercício da ci-
dadania, do desenvolvi-
mento sustentável e da
qualificação profissional”,
afirma Cynthia Pimentel,
especialista de Responsa-
bilidade Social da
LafargeHolcim.

Mais de 500 mil benefici-
ados em 16 anos

   Entre 2002 até o ano
passado, 110 projetos fo-
ram atendidos pelo Institu-
to, beneficiando de forma
direta e indireta mais de
500 mil pessoas. Nesse
período, o Instituto
LafargeHolcim investiu, em
conjunto com diversos par-
ceiros, em projetos sociais,
com foco em desenvolvi-
mento sustentável,
capacitação profissional,
fomento ao lazer e a cultu-
ra e geração de emprego.
   Nesses 16 anos de atu-
ação, o Instituto
LafargeHolcim recebeu re-
conhecimentos nacionais e
internacionais, que refor-
çam seu compromisso so-
cial com o desenvolvimen-
to das regiões onde o gru-
po atua. Dentre eles, o
Comitê de Ação
Participativa (CAP), desen-
volvido pelo Instituto
LafargeHolcim, foi o vence-
dor do prêmio
“Reconocimiento a las
Mejores Prácticas de
Responsabilidad Social
Empresarial 2016”, do
Centro Mexicano para la

Filantropia (Cemefi), na
edição América Latina. A
empresa foi premiada na
categoria “Envolvimento
com a Comunidade” em
cerimônia realizada em
outubro de 2016, duran-
te o Seminário Internaci-
onal de Boas Práticas de
RSE 2016, em Cancún,
México.
   Outro projeto que se
destacou nesses anos foi
o Em Rede, que visa
apoiar organizações que
promovam ações de de-
senvolvimento comunitá-
rio no entorno das unida-
des da LafargeHolcim no
Brasil e em outros países.
Em 2016, o projeto foi
vencedor na categoria
“Envolvimento com a Co-
munidade” do mesmo
prêmio. Dessa forma, o
Em Rede trabalha em
conjunto com outras qua-
tro fundações da
L a f a r g e H o l c i m ,
RedEAmérica e IAF (Fun-
dação Interamericana),
sob a mesma metodologia
de desenvolvimento eco-
nômico e social.

Sobre o Instituto
LafargeHolcim

O Instituto LafargeHolcim
é uma associação sem
fins lucrativos, reconheci-
da como Oscip – Organi-
zação da Sociedade Civil
de Interesse Público –,
que faz a gestão dos in-
vestimentos sociais do
grupo LafargeHolcim no
Brasil. Os projetos de in-
vestimento social, apoia-
dos pelo Instituto
LafargeHolcim, são de-
senvolvidos e
gerenciados pela comu-
nidade, o Instituto atua
como um facilitador. O
Instituto LafargeHolcim é
associado ao Grupo de
Institutos e Fundações e
Empresas (Gife) e à
RedEAmérica.


