
 

D.O.E. - 23/03/2020  4  

 
MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO 

Secretári o Munici pal de Educação 

IPASG 
PORTARIA n.º 08 /2020, de 23 de març o de 2020. 

SUSPENDE A PROVA DE VIDA E O 
RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO, NOS 
DOMÍNIOS DO IPASG. 

A Presi dente do  Instit uto de Previ dência e Assistê ncia 
dos Servi do res Mun ici pais de São Gonçalo – IPASG, no  uso das 
atri bu iç ões do  seu cargo , com fulcr o na Portaria n.º 2511/2013, 
na Lei Mun ici pal nº 286/2010 c/c Lei Munici pal nº:  050/1991 e no  
Decret o Mun ici pal n.º 39/1990, considerando :  

CONSIDERANDO os Decret os Mun ici pais nº 061/2020 e 
063/2020;  

CONSIDERANDO a Portaria I PASG nº 005/2020;  
CONSIDERANDO que a classificaçã o da sit uação mun-

dial do  Novo Coronavír us como pandemia si gn ifica o risc o po-
tencial de a do ença i nfecci osa ati ng ir a popu lação mund ial de 
forma sim ultânea, não se limita ndo  a locais que já tenham si do  
identifica das como de tra nsmissã o interna;  

CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortali-
dade que se eleva e ntre i doso e pessoas c om doenças cr ôni-
cas;  

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Púb lic o reduzir as 
possi bili dades de contágio do coronavír us (Sars-COV-2), cau-
sador da doença COVID-19;  

RESOLVE: 
Art. 1 º - Suspender o recadastrame nto anual ob rigatório 

e a prova de vida, por um período  de 120 (cento e vi nte) dias. 
Art. 2 º - Esta po rtaria e ntra em vi gência na data de sua 

pub licaçã o. 
São Gonçalo, 23 de març o de 2020. 

MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
PRESIDENTE IPASG 

SMDSIA 
PORTARIA Nº 008/2020  

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO 
DE PARCELA DA POPULAÇÃO ADULTA 
MASCULINA EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.  

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, Luciana de Souza Alves, 
no  uso das atri bu ições le gais que lhe são con feri das pela Lei 
Orgânica do  Mun icípio,  

RESOLVE: 
Art. 1 º - Nomear a Comissã o Especial de Seleção do  

Chamamento Públic o para a cele bração de Termo de Colabora-
ção com INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE PARCELA DA 
POPULAÇÃO ADULTA MASCULINA EM SITUAÇÃO DE RUA NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO no  âmbito da 
SMDSIA (Secretaria M un ici pal de Desenvolvime nto Social, I n-
fância e Ado lescê ncia).  

Art. 2 º - A Comissã o de que trata o arti go primeir o da 
Portaria, fica assim c omposta:   

Presi dente:   
- Simone de Souza Gomes Eduardo , matríc ula 122.028;   
Membros:  
- Nils on  Rocha, matríc ula 111.223;  
- Sandra Pinto de Azeredo Ferreira, matríc ula:  14.962;  
- Leonardo  Ribeiro Bacellar. 

Parágrafo ún ico – A Comissã o somente pod erá f uncio-
nar com a mai oria a bsoluta de seus mem bros, cujas decis ões 
serão tomadas por mai oria sim ples de voto, cabendo  ao presi-
dente o voto de desempate, quando  necessári o.  

Art. 3 º - São atri bu ições da Comissã o:  Realizar todo  o 
trabalho  técnico de organizar, coordenar, exec utar e c oncluir os 
trabalhos necessári os à reali zação do  Chamamento Públic o 
para exec ução através de Termo de Colaboraçã o. 

Art. 4 º - Os tra balhos da Comissã o de Seleçã o encer-
ram-se c om a pub licaçã o do  Resultado  Final do  Chamamento 
Púb lic o supracita do .  

 Art. 5 º - Esta Portaria e ntra em vi go r na data de sua pu-
blicaçã o, revogando -se as disposiç ões em c on trári o.  

São Gonçalo, 11 de març o de 2020.  
LUCIANA DE SOUZA ALVES 

Secretaria M un ici pal de Desenvolvime nto Social,  
Infância e A do lescê ncia 

CONVITE A PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA convidam ou tros órgãos 
e entes da Administraçã o a partici parem do  presente certame - 
Objeto:  “ Prestaçã o de serviç o de processame nto de dados por 
meio de alugu el de software de contabili dade que será utili zado  
pelo Fundo  Munici pal de Assistê ncia Social – FMAS e Fundo  
Munici pal para Infância e A dolescê ncia – FUMIA li gados a Se-
cretaria M un ici pal de Desenvolvime nto Social, i nfância e A do-
lescê ncia - SMDSIA do  Mun icíp io de São Gonçalo”. Process o 
Administrativ o nº 30.349/2019. O prazo para manifestaçã o é de 
05 (dias) úteis a partir da sua pub licaçã o, através do  e-mail 
comprasm ds.pmsg@gmail.c om. Decret o Mun ici pal nº 057/09 
Art.3 º § 2º inc. I.  

São Gonçalo, 13 de març o de 2020. 
LUCIANA DE SOUZA ALVES 

Secretária M un ici pal de Desenvolvime nto Social,  
Infância e A do lescê ncia 

CONVITE A PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA convidam ou tros órgãos 
e entes da Administraçã o a partici parem do  presente certame - 
Objeto:  “A quisiçã o de Material Permanente necessári o para 
compor os Centros de Referência e Assistê ncia Social – CRAS 
pertencentes à Secretaria M un ici pal de Desenvolvime nto Social, 
infância e Ado lescê ncia - SMDSIA do  Mun icípio de São Gonça-
lo”. Process o Administrativ o nº 64.537/2019. O prazo para mani-
festaçã o é de 05 (dias) úteis a partir da sua pub licaçã o, através 
do  e-mail c omprasm ds@gmail.c om. Decret o Mun ici pal nº  
057/09 Art.3 º § 2º inc. I.  

São Gonçalo, 13 de març o de 2020. 
LUCIANA DE SOUZA ALVES 

Secretária M un ici pal de Desenvolvime nto Social, 
Infância e A do lescê ncia 

SEMDUR 
CORRIGENDA 

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL 
Partes :  Mun icípio de São Gonçalo e Paláci o dos Uniformes 
Ltda.. Pub lica do no D.O.E. em 19/03/2020. 
Ata de Registr o de Preços nº 004/SEMDUR/2020. 
Onde se lê :  “ Process o Administrativ o:  31.706/2019”. 
Leia-se :  “ Process o Administrativ o:  31.706/2017”. 

FERNANDO JOSÉ DA FONSECA MOREIRA 
Secretári o Munici pal de Desenvolvime nto Urbano . 

CORRIGENDA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 
Partes :  Mun icípio de São Gonçalo e Paláci o dos Uniformes 
Ltda.. Pub lica do no D.O.E. em 19/03/2020. 
Ata de Registr o de Preços nº 004/SEMDUR/2020. 
Onde se lê :  “ Process o Administrativ o:  31.706/2019”. 
Leia-se :  “ Process o Administrativ o:  31.706/2017”. 

FERNANDO JOSÉ DA FONSECA MOREIRA 
Secretári o Munici pal de Desenvolvime nto Urbano . 

FMS 
CORRIGENDA 

Na pub licaçã o no “ Diári o Oficial Eletr ôn ico” do  dia 20/03/2020, 
refere nte ao EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 
Process o Administrativ o nº  958/2020 
Onde se lê :  
“... no  valor total de R$ 1.896.400,00 (Hum mil hão, oitocentos e 
no venta e seis mil e quatrocentos reais) em fav or das empre-
sas :  Golden Equipamentos Médic os, Labtec Master Equipamen-
tos Hospitalares Ltda-me, Raviclar Diagnó stic os Comérci o 
Equipamentos e Produ tos Hospitalares...” 
Leia-se :  
“... no  valor total de R$ 2.508.000,00 (Dois mil hões, qu inhentos e 
oitos mil reais) em fav or das empresas :  AlfaMe d Sistemas Mé-
dicos Ltda, Labtec Master Equipamentos Hospitalares Ltda-me, 
Raviclar Diagnó stic os Comérci o Equipamentos e Produ tos 
Hospitalares...” 

DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presi dente da Fund ação Mun ici pal de Saúde 


