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Assessoria Jurídica

Proc. BOM PREVI Nº 0181/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/19.

A) Das Partes:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom
Jardim – RJ.
Contratada: Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda.
B) Objeto: Aquisição de material de consumo.
C) Prazo de entrega do objeto: 15 dias após emissão da nota de empenho.
D) Valor: R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos).
E) Data de celebração: 11/11/2019.
F) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza
da Despesa – 3390.30.

Proc. BOM PREVI Nº 0181/2019

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: Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda.
Objeto: Aquisição de material de consumo.
Valor Total: R$ 70,20 (setenta e oito reais).
Prazo: Entrega do produto (tempo pactuado suficiente: 05 dias úteis).
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 11 de novembro de 2019.

Ivanir Eledir Thuller

Diretor Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DA COOPERATIVA DE TRABALHO

EDUCACIONAL EIDUC - ESPAÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
BOM JARDIM LTDA.

CNPJ: 06.034.779/0001-42  NIRE: 33.4.0004470-3

A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL EIDUC - ESPAÇO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JARDIM LTDA, Valéria de Cássia
Pinto Cerqueira, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, Art. 55,
Inciso V, convoca todos os seus 36 (trinta e seis) cooperados para a Assembleia Geral
Especial a ser realizada no dia 28 de novembro de 2019 (quinta-feira), na sua sede
situada na Avenida Tancredo Neves, 42 – Centro – Bom Jardim/RJ. A Assembleia Geral
Especial terá a primeira chamada às 18:00 horas, com a presença de (2/3) dois terços
dos cooperados; segunda convocação às 19:00 horas, com a presença de (½ + 1)
metade mais um dos cooperados e terceira e última convocação às 20:00 horas, com a
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: I. Gestão financeira para o ano de 2020, compreendendo: a) reajuste de anuidade
escolar; b) reajuste de produção; II. Planejamento do ano letivo de 2020 (organização do
quadro de trabalho, elaboração do calendário escolar, planejamento de cursos de
capacitação pelo Sistema OCB/Sescoop RJ).

Bom Jardim, 13 de novembro de 2019.

         VALÉRIA DE CÁSSIA PINTO CERQUEIRA

     DIRETORA PRESIDENTE
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Rio poderá ter portal
da transparência dos
royalties do petróleo

   O Rio pode ter um por-
tal da transparência des-
tinado a divulgar os gas-
tos feitos com a receita
proveniente dos royalties
e da participação sobre a
produção de petróleo, re-
passados pela União. É o
que propõe o projeto de
lei 536/19, do deputado
Carlo Caiado (DEM), que
foi aprovado em primeira
discussão pela
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) nesta quinta-feira
(14/11). A medida deverá

ser votada em segunda
discussão pela Casa.
   No site, deverá ser infor-
mado o histórico dos últi-
mos dez anos, contendo
as receitas, o valor arre-
cadado e a previsão de
arrecadação futura. Além
disso, terão de ser
divulgadas as despesas
realizadas com esses re-
cursos e também deverão
estar disponíveis os docu-
mentos de operações de
antecipação dessas recei-
tas, como contratos, aná-

lises e demonstrativos
com os valores antecipa-
dos e o plano de paga-
mento. As informações
serão atualizadas mensal-
mente.
   “Anualmente, o Rio re-
cebe bilhões em transfe-
rências da União referen-
tes à participação na divi-
são dos royalties de pe-
tróleo. Entretanto, o des-
tino dessa verba bilionária
ainda é pouco clara para
a população fluminense”,
justificou o autor.

Corte de serviços de luz,
água e gás poderão ser

comunicados com 48
horas de antecedência

   As empresas de energia
elétrica, água e gás pode-
rão ser obrigadas a infor-
mar aos clientes
inadimplentes sobre a sus-
pensão dos serviços com
48 horas de antecedên-
cia. É o que determina o
projeto de lei 3.945/18,
dos deputados Bebeto
(Pode), Carlos Macedo
(PRB) e Martha Rocha
(PDT), e do ex-deputado
Dr. Julianelli. O texto foi
aprovado em primeira dis-
cussão pela Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) nes-

ta quarta-feira (13/11). A
medida ainda precisa ser
votada pela Casa em se-
gunda discussão.
   De acordo com o proje-
to, o comunicado deverá
ser feito por telefone ou e-
mail. As empresas deve-
rão fornecer, antes do cor-
te dos serviços, a possibi-
lidade de quitação das
contas atrasadas por meio
de qualquer forma de pa-
gamento, podendo ser
concedido o parcelamento
da dívida de acordo com
os critérios das concessi-
onárias.

   "O que pretendemos
com esse projeto é dar
garantia ao consumidor
porque a vida não anda
fácil para ninguém. Muitas
vezes o atraso no paga-
mento da conta ocorre por
falta de atenção do con-
sumidor, então é preciso
que ele seja notificado
pela empresa", justificou a
deputada Martha Rocha.
O texto prevê ainda que,
em casos de ausência do
proprietário, o agente con-
cessionário está autoriza-
do a efetuar o desliga-
mento.

Hospitais podem ser
obrigados a fixar

cartazes destinados às
pessoas com câncer

   As unidades de saúde
do estado do Rio, públi-
cas ou privadas, poderão
ser obrigadas a fixar car-
tazes destinados às pes-
soas com câncer, com a
seguinte inscrição: “Pes-
soas com câncer
(neoplasia maligna): co-
nheça seus direitos! Dis-
que Saúde 136!”. É o que
determina o projeto de lei
2.221/16, de autoria do

deputado Waldeck Car-
neiro (PT), que foi apro-
vado em segunda discus-
são, nesta quinta-feira
(13/11), pela Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj). Por
ter recebido emendas, o
projeto ainda será votado
em redação final.
   Em caso de descum-
primento, o projeto prevê
advertência ou multa no

valor de 100 UFIR-RJ,
aproximadamente R$
342,00. As unidades de
saúde terão um prazo de
60 dias para se adequa-
rem à norma. “O disque
saúde é muito importante
como mecanismo de difu-
são dos direitos e benefí-
cios sociais e jurídicos dos
pacientes com câncer e
seus familiares”, afirmou
Waldeck.

Censo Agro do IBGE mostra
que apenas 20% dos produtores
receberam orientação técnica

   De acordo com o Cen-
so Agro 2017, do IBGE, o
número de estabeleci-
mentos agropecuários
que receberam assistên-
cia técnica de órgãos pú-
blicos teve uma acentua-
da queda em relação ao
levantamento anterior fei-
to no ano de 2006. A pes-
quisa mostra que a pro-
porção de produtores que
tiveram acesso à orienta-
ção reduziu em cerca de
103 mil estabelecimentos.
A informação foi dada
nesta terça-feira (12/11),
num evento conjunto do
Fórum de Desenvolvimen-

to Estratégico com a Co-
missão de Agricultura, Pe-
cuária e Políticas Agrária
e Pesqueira, da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), realizado no audi-
tório do prédio anexo ao
Palácio Tiradentes. No
mesmo período, o estudo
evidencia que houve au-
mento nos suportes pro-
venientes de cooperati-
vas, ONGs e do próprio
produtor.
   No caso do Rio de Ja-
neiro, o Censo revela que
15.765 estabelecimentos

agropecuários receberam
assistência técnica num
total de mais de 40 mil em
todo o estado. A pesquisa
também tabulou dados
como área total desses
estabelecimentos, carac-
terísticas do produtor e do
estabelecimento, práticas
agrícolas, energia elétrica,
adubação, agrotóxicos,
agricultura orgânica, utili-
zação das terras, recursos
hídricos, etc. Além disso,
pela primeira vez, foram
divulgadas informações
sobre cor e raça dos pro-
dutores.
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Convênios de cooperação técnica entre DER-RJ
e municípios garantem melhorias às estradas

   O Departamento de Estradas de Rodagem -
Vinculado à Vice-governadoria do Estado do Rio-
assinou recentemente mais oi to convênios de
cooperação técnica, agora foi a vez dos municípios de
Natividade, Piraí, Macuco, Cantagalo, Arraial do Cabo,
São Pedro da Aldeia, Valença e São Fidélis, visando a
melhoria da infraestrutura das rodovias dos municípios
e do estado.
 “Para tudo isso acontecer, é imprescindível que cada
prefeitura apresente seus projetos à Comissão de
Convênios do departamento. Sem eles, não haverá
obras nem melhor ias nas ruas e rodovias dos
municípios. Estamos apostando fortemente no slogan
lançado pelo Estado: ‘Governo Presente, Município
Forte’ “, completou o presidente do DER-RJ, Uruan
Cintra de Andrade.

   Até o momento, o departamento já celebrou 59
parcerias com municípios. As outras cidades
contempladas são: Miguel Pereira, Tanguá, Nova
Iguaçu, Trajano de Moraes, São João de Meriti,
Mesquita, Porto Real, Teresópolis, Santa Maria
Madalena, Cordeiro, Sapucaia, Sumidouro, Magé,
Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Belford Roxo,
Mendes, Iguaba Grande, Paty do Alferes, Barra Mansa,
Nilópolis, Búzios, Cabo Frio, São João da Barra,
Engenheiro de Paulo de Frontin, Duque de Caxias,
Japeri, Casimiro de Abreu, Italva, Laje do Muriaé,
Miracema, Aperibé, Cambuci, São Gonçalo, Cardoso
Moreira, Porciúncula, São José de Ubá, Itaocara, Varre-
Sai, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Cachoeiras
de Macacu, Queimados, Santo Antônio de Pádua,
Carmo, Campos, Barra do Piraí, Areal, Pinheiral e Rio
das Flores.

Foto:divulgação

O prefeito de Macuco, Bruno Boaretto, o presidente do DER -
RJ Uruan Cintra e o deputado estadual Chico  Machado.
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Município realiza Primeira Corrida e
Caminhada Macuco Capital do Leite

Fotos/Rodrigo Cuco
    Foi realizada em Macuco na manhã deste domingo
(17/11) a Primeira Corrida Macuco Capital do Leite. O
evento, próximo à Cooperativa Regional Agropecuária
do município, reuniu,no centro da cidade, centenas de
competidores de diversos municípios do Estado.
   Segundo um dos organizadores do evento, Peter
Biscacio, a 1ª Corrida e Caminhada Macuco Capital do
Leite é a prova de corrida de rua que tem por intuito a
integração social e a ajuda filantrópica. “Toda a arre-
cadação do evento será destinada á instituições filan-
trópicas ou famílias de baixa renda de nosso Municí-
pio”, explicou.
   O percurso de 8km foi realizado por vários pontos da
cidade: Parque de Exposições, Prédio da Prefeitura e
alguns bairros.
*O evento contou com o apoio da administração muni-
cipal de Macuco e Comércio Empório do Grão.
   PREMIAÇÃO CATEGORIA FEMININO:
1º LUGAR - CIDALINA FONSECA ( MACUCO )
2º LUGAR - DANDARA (CONCEIÇÃO DE MACABU )
3ºLUGAR - PATRÍCIA AZEVEDO DOS SANTOS ( CON-
CEIÇÃO DE MACABU)

PREMIAÇÃO CATEGORIA MASCULINO:
1º LUGAR - JOSÉ CARLOS RESENDE ( CARMO )
2º LUGAR - CÉSAR CONSTANTE DA SILVA
( PIRAPITINGA )
3º LUGAR - SIGMAR FONSECA DA SILVA ( MACUCO )


