
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2019
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA

Secretário Hospitalar

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2018.

PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL E 
CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA – EPP.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a prorrogação de prazo do 
Contrato n° 019/2018, referente a prestação de serviços de procedimentos com 
�nalidade diagnóstica por RESSONÂNCIA MAGNÉTICA de acordo com as 
normas previstas em Portarias Ministeriais, para atendimento dos pacientes que 
se encontram internados no HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, na 
forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PRAZO: A prorrogação do prazo será por 12 (doze) meses, tendo início em 
19/09/2019 e término em 18/09/2020.    

VALOR: O valor total estimado deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do contrato é de R$ 115.226,56 (cento e quinze mil, 
duzentos e vinte seis reais, e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO: As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta 
das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim 
classi�cados: Fonte 2004 Ficha 20191709 e dotação orçamentária 
33.3301.10.302.0228.2700.339039.2004, tendo sido emitida nota de 
empenho nº 607, no valor de R$ 32.967,63 (trinta e dois mil, novecentos e 
sessenta e sete reais, e sessenta e três centavos).

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário hospitalar nos autos do Processo 
nº 2018014188.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA

Secretário Hospitalar

A publicação realizada no Boletim O�cial do Município do dia 09 de março de 
2018, páginas 11, 12 e 13 do Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Política Cultural – CMPC, passa ter a seguinte redação:

 ERRATA

Onde se Lê:
Art. 29- Os conselheiros que faltarem a 3 (três) Assembleias Ordinárias 
consecutivas justi�cadas, ou 6 (seis) alternadas (independente da justi�cativa) 
serão automaticamente desligados do Conselho.

Leia-se:
 Art. 29- Os conselheiros que faltarem a 3 (três) Assembleias Ordinárias sem  
justi�cativas, ou 6 (seis) alternadas (independente da justi�cativa) serão 
automaticamente desligados do Conselho.

Marlene Ponciano 
Secretária Executiva de Cultura e Patrimônio 

Matrícula 25761

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2019/SSA

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, representado pela 
SECRETARIA DE SAÚDE e a IRMANDADE DA SANTA 
MISERICÓRDIA DE ANGRA DOS REIS – HOSPITAL E 
MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA (HMCV).

OBJETO: Constitui objeto do presente termo a supressão do quantitativo 
do objeto e respectivo decréscimo �nanceiro de 0,86% do Convênio n° 
002/2019/SSA, que tem por objetivo  quali�car a inserção, de forma 
complementar, do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de ações e 
serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares a serem prestados aos 
indivíduos que dele necessitem, visando atender à demanda complementar 
de atenção hospitalar do Município de Angra dos Reis e outros a ele 
referenciados de forma eletiva ou de urgência/emergência obstétrica, como 
garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a Região 
de Saúde da Baía da Ilha Grande na qual o Hospital e Maternidade Codrato 
de Vilhena está inserido, dentro dos limites quantitativos que serão 
distribuídos por nível de complexidade, de acordo com as normas do 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme atualização do Documento 
Descritivo de �s. 4604 a 4613 e despacho à �. 4614, devidamente 
autorizado pelo Secretário de Saúde, o qual passa a fazer parte integrante 
deste instrumento, tendo seu início a contar de 01/09/2019.

VALOR: O valor do presente decréscimo é de R$ 256.159,04 (duzentos e 
cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos). Tal 
decréscimo corresponde a 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) do 
valor total estimado do convênio. Deste modo, o valor total do Convênio 
que era de R$ 29.911.032,36 (vinte e nove milhões e novecentos e onze mil 
e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), passa a ser de R$ 29.654.873,32 
(vinte e nove milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e 
setenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme solicitado no Processo 
administrativo nº 2019000171.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda 
do Termo de Convênio nº 002/2019/SSA.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário de Saúde nos autos do 
Processo nº 2019000171. 

DATA DA ASSINATURA: 24/09/2019.
RODRIGO DE ARAÚJO MUCHELI

SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 004/2019/FTAR
PROCESSO Nº: 2019013025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de 
revitalização da quadra no Morro da Boa Vista – Morro da Boa Vista -  
Angra dos Reis/RJ.
DATA: 11/10/2019 às 10h00min
PERMUTA DO EDITAL: 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado 
em sua embalagem original, após preenchimento do comprovante de 
retirada.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede da TurisAngra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ. 
RETIRADA DO EDITAL: Sede da Turisangra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ ou pelo site: www.angra.rj.gov.br. 
Contato: (24) 3369-7711. É necessário apresentação do carimbo do CNPJ 
no ato da retirada do edital na Sede da TurisAngra..

MARDEN TADEU DA SILVA  BARBOSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
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