 

Á







   







PROCESSO Nº E-27/132/103/2019 - RATIFICO a despesa referente a
Dispensa de Licitação, com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do CBMERJ, em favor da AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME., no valor de R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais), em conformidade com o inciso V, do art.
24 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei
Federal nº 8.883/94.

MALBIA DOS SANTOS D LARCEDA, Professor Docente I, matrícula
nº 904.352-2, ID Funcional nº 41940270, sem contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-03/014/1627/2017.

Id: 2198965

MARTA DIAS DE SOUZA MOREIRA, Professor Docente I, matrícula
nº 955.375-1, ID Funcional nº 4369050-5, sem contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-03/008/947/2017.

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 30.07.2019
PROCESSO Nº E-27/132/104/2019 - RATIFICO a despesa referente a
Dispensa de Licitação, com a aquisição de medicamentos para o
HCAP/CBMERJ, em favor da LINEA - RJ COMÉRCIO - EIRELI, no
valor de R$ 12.910,50 (doze mil novecentos e dez reais e cinquenta
centavos), em conformidade do art. 24, inciso V, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
PROCESSO Nº E-27/132/102/2015 - RATIFICO a despesa referente a
Inexigibilidade de Licitação, com a contratação de clínica especializada em consultas ambulatoriais, em favor de GLN SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA - EPP, no valor R$ 4.961,39
(quatro mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), em conformidade com o 'caput' do art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
PROCESSO Nº E-27/128/393/2014 - RATIFICO a despesa referente a
Inexigibilidade de Licitação, com a contratação de clínica especializada em atendimento de urgência e emergência e internações de curta
permanência, em favor de GLN SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA - EPP, no valor R$ 27.752,73 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), em conformidade com o 'caput' do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com
alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
Id: 2198966

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 01.08.2019
PROCESSO Nº E-27/132/35/2019 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº
29/2019 cujo objeto é a AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA
AS VIATURAS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR CBMERJ, por estar em conformidade com a Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 31.864, de 16 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93, que teve como arrematante a Empresa PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI, vencedora do item 5 do
certame com o valor total de R$112.650,00 (cento e doze mil seiscentos e cinquenta reais). O Item 3 foi “FRACASSADO”. Os Itens 1, 2
e 4 foram “DESERTOS”.
DE 05.08.2019
Processo nº E-27/132/150/2018 - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE Nº
18/2019 cujo objeto é a AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE
ORTODONTIA, por estar em conformidade com a Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 31.864, de 16
de setembro de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93, que teve como adjudicatária a Empresa STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA, vencedora dos seguintes lotes: 01
com valor de R$22.993,68 (vinte e dois mil novecentos e noventa e
três reais e sessenta e oito centavos), 02 com valor de
R$20.381,08(vinte mil trezentos e oitenta e um reais e oito centavos),
03 com valor de R$12.102,25( doze mil cento e dois reais e vinte e
cinco centavos), 04 com valor de R$4.558,18(quatro mil quinhentos e
cinquenta e oito reais e dezoito centavos), 05 com valor de
R$3.887,62(três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e
dois centavos), 06 com valor de R$1.309,00(mil trezentos e nove
reais), 07 com valor de R$6.544,36(seis mil quinhentos e quarenta e
quatro reais e trinta e seis centavos), 08 com valor de
R$21.724,24(vinte e um mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e
quatro centavos), 09 com valor de R$5.852,43(cinco mil oitocentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), 10 com valor de
R$4.512,61(quatro mil quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos), 11 com valor de R$8.819,92 (oito mil oitocentos e dezenove
reais e noventa e dois centavos), 12 com valor de R$4.515,00 (quatro
mil quinhentos e quinze reais).
Id: 2199180

Secretaria de Estado de Saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA
ATOS DO SUPERINTENDENTE
DE 29.07.2019

ROSIMERE DE GOES DA SILVA DE SOUZA, Professor Docente II,
matrícula nº 5.020.337-1, ID Funcional nº 3815457-9, sem contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
serviços leves, em local que não implique em movimentação individual
mais do que 10% do peso corporal, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-03/006/441/2015.
VERA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, Professor Docente I, matrícula nº 832.112-7, ID Funcional nº 3502077-6, sem contato direto e
permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, serviços
que não exijam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de trabalho, serviços que não exijam repetitividade de movimentos durante
tempo superior a 30% da jornada de trabalho, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E03/005/2693/2019.

FABIO FERNANDES DE AZEVEDO, Inspetor de Polícia, matrícula nº
871.521-1, ID Funcional nº 565344-4, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, fora das diligencias policiais, cessando todo e qualquer licenciamento
na
data
desta
publicação.
Processo
nº
E09/439/100017/2018.
GISELLE COSTA SILVA, Professor Docente I, matrícula nº 930.034-4,
ID Funcional nº 4280466-3, sem contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias
no trimestre por um prazo de 12 meses, cessando todo e qualquer
licenciamento na data desta publicação. Processo nº E03/016/922/2019.

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 29.07.2019
PROCESSO Nº E-08/015/1690/2019 - MONICA MARIA PEIXOTO
FONSECA, Sanitarista, matrícula nº 915.938-5, ID Funcional nº
4212192-2. INDEFERIDO.
Id: 2198990

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
APOSTILA DA SUPERINTENDENTE
DE 26/07/2019
ATO DE 06/02/2013 - EVERALDO ALVES BARBOSA, matrícula nº
615.155-9, ID. n° 3124114-0, Agente Auxiliar Administrativo de Saúde,
Classe “A” - Processo nº E-08/606.208/2012. Tendo em vista o que
consta neste processo, Revoga-se a Apostila de 24/10/2014, publicada no D.O. de 23/12/2014, ficando esclarecido que o inativo terá seus
proventos mensais fixados, integralmente ao tempo de contribuição,
nos termos do artigo 6º, da Emenda Constitucional 41/2003, a partir
de 15/03/2013.
Id: 2198973

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHOS DA SUPERINTENDENTE
DE 23/07/2019
Processo nº E-08/008/3773/2015 - MARIA DE LOUDES REIS, matrícula nº 207233-8, ID. n° 3109841-0, Auxiliar de Enfermagem, Classe
“A” - a partir de 06/10/2017. Fixados integralmente ao tempo de
contribuição, nos termos do art. 3º da E. C. nº 47/2005, os proventos do inativo.

PRORROGA, pelo prazo de 3 anos, a readaptação dos servidores:

DE 26/07/2019

LUIZ PAULINO MONTEIRO, Perito Legista, matrícula nº 859.663-7, ID
Funcional nº 554749-0, serviços leves, em local que não implique em
movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, fora de
plantão, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-08/220.508/2011.
MARIA CRISTINA LOPES ALVES CHAVES, Servente, matrícula nº
5.015.422-8, ID Funcional nº 3628434-3, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-08/220.421/2010.
MARIA LUCIA DE SANTANA MOURA, Servente, matrícula nº
5.022.381-7, ID Funcional nº 3614965-9, serviços internos, serviços leves, em local que não implique em movimentação individual mais do
que 10% do peso corporal, em local com acesso através de rampas
ou elevadores, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta
publicação. Processo nº E-08/222.033/2009.
MAURO GONÇALVES, Professor Docente I, matrícula nº 834.371-7 e
nº 870.177-3, ID Funcional nº 4049234-6, sem contato direto e permanente com aluno, cessando todo e qualquer licenciamento na data
desta publicação. Processo nº E-03/006/3709/2014.
SONIA MARIA MARTINS BERNARDI, Professor Docente I, matrícula
nº 232.820-1, ID Funcional nº 3294856-5, serviços que não exijam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de trabalho, sem contato
direto e permanente com aluno, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-01/601.865/2004.
ACRESCENTA o termo “sem contato direto e permanente com aluno,
podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no
trimestre”, na readaptação anterior do servidor, MARIO JORGE SIMOES PINTO, Professor Docente I, matrícula nº 973.433-6 e nº
914.064-1, ID Funcional nº 4190875-9, concedido através do Ato datado de 21.02.2019, e publicado no Diário Oficial de 19.03.2019. Cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-03/015/1123/2019.
ACRESCENTA o termo “em local até 50km da residência atual”, na
readaptação anterior do servidor, RODOLFO BOLIVAR FERRAZ RAMOS, Inspetor de Polícia, matrícula nº 268.883-6, ID Funcional nº
2946875-2, concedido através do Ato datado de 30.04.2019, e publicado no Diário Oficial de 15.05.2019. Cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E36/013/273/2019.

PRORROGA, pelo prazo de 1 ano, a readaptação dos servidores:

Processo nº E-08/006/785/2016 - LUIZ GUSTAVO NUNES DA SILVA,
matrícula nº 863.778-7, ID. n° 3069708-5, Médico - Cardiologia, Classe “B” - a partir de 03/05/2018. Fixados os proventos mensais do
inativo, integralmente ao tempo de contribuição, nos termos do §
1º, inciso I, do art. 40, da Constituição Federal, combinado com o
art. 6º-A da EC nº 41/2003, com a redação atribuída pela EC nº
70/2012.
DE 29/07/2019
Fixados integralmente ao tempo de contribuição, nos termos do
art. 3º da E. C. nº 47/2005, os proventos dos inativos abaixo.
Processo nº E-08/008/1182/2017 - CASSIA REGINA MARINHO MANCEBO, matrícula nº 262.977-2, ID. n° 31868959, Médico - Pediatria,
Classe “A” - a partir de 23/10/2017.
Processo nº E-08/008/1353/2017- TERESA CRISTINA MAIA LEMOS,
matrícula nº 262.717-2, ID nº 31599435, Médico - Pediatria, Classe
“A” - a partir de 05/06/2018.
DE 01/08/2019
Fixados os proventos mensais dos inativos abaixo, pela média
remuneratória, conforme § 3º do artigo 40 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), c/c o
artigo 1º da Lei nº 10.887/2004.
Processo nº E-08/602495/1997 - MARIA ROSA ZEQUEIROS RAPP,
matrícula nº 285.499-0, ID. n° 3128233-4, Auxiliar Administrativo de
Serviços de Saúde, Classe “C” - a partir de 22/03/2015.
Processo nº E-08/008/4368/2016 - SONIA MARIA FERREIRA DE MIRANDA, matrícula nº 889.719-1, ID. n° 571423-0, Auxiliar de Enfermagem, Classe “B” - a partir de 05/06/2018.
Processo nº E-08/008/5550/2014 - OSMAN NEVES BARBOSA, Agente Administrativo de Saúde, matrícula nº 923.039-2, ID. n° 567556-1,
TORNO SEM EFEITO o Despacho de 17/03/2015, publicado em
DOERJ de 23/03/2015, que concedeu Abono de Permanência a partir
de 12/06/2014 para o servidor, tendo em vista a desaverbação do
tempo de serviço da Previdência Social, através do Processo nº E08/603351/2011.

Tendo em vista o atendimento dos pressupostos estabelecidos no § 19 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, acrescido pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, com base na Resolução SARE nº 3.026/2004 e nas informações prestadas pelo Órgão de Pessoal do
presente administrativo, o servidor abaixo faz jus ao Abono de Permanência a partir do período informado:
PROCESSO

SERVIDOR

MATRÍC.

ID. FUNC.

CARGO

E-08/008/2318/A//2018

AÍDA MARIA LEITE MUNIZ

259557-7

3133842-9

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA

DENISE DE SOUZA, Professor Docente I, matrícula nº 912.318-3, ID
Funcional nº 3833356-2, sem contato direto e permanente com aluno,
podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no
trimestre por um prazo de 24 meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E08/220.264/2011.
ELIZANGELA MIRANDA DE VASCONCELOS, Professor Docente I,
matrícula nº 904.314-2, ID Funcional nº 4194010-5, sem contato direto
e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por
período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-03/016/2458/2014.

NO PERÍODO DE
09/06/2016

Tendo em vista o atendimento dos pressupostos estabelecidos no § 19 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, acrescido pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, com base na Resolução SARE nº 3.026/2004 e nas informações prestadas pelo Órgão de Pessoal do
presente administrativo, os servidores abaixo fazem jus ao Abono de Permanência a partir das datas e períodos informados:
PROCESSO

SERVIDOR

MATRÍC.

ID. FUNC.

E-08/008/1932/2018

JEAN LOPES DA SILVA

195.749-7

3032716-4

E-08/008/3145/2016

JOSE DIAS FERREIRA

63.780-1

3164983-1

E-08/015/1500/2019

MARIA CELIA CAVALCANTE DE SENA

295.168-9

3188392-3

E-08/008/101405/2018

NEY DA FONSECA ANDRADE

185.399-3

E-08/015/1008/2019

PAULO CESAR DA SILVEIRA VIEIRA

190.678-3

PRORROGA, pelo prazo de 2 anos, a readaptação dos servidores:
ANDREIA MARIA DA SILVA, Professor Docente I, matrícula nº
928.840-8, ID Funcional nº 3455674-5, sem contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
E-03/016/1731/2017.



CANCELA a readaptação anterior do servidor DENISE DE OLIVEIRA
ALVES DA SILVA, Professor Docente I, matrícula nº 941.627-2, ID
Funcional nº 4322529-2, concedido através do Ato datado de
20.09.2017 e publicado no Diário Oficial de 06.10.2017. Processo nº
E-03/008/1373/2017.

MONICA DOS SANTOS LIMA GUIMARAES, Professor Docente I,
matrícula nº 832.850-2, ID Funcional nº 3286653-4, sem contato direto
e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por
período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº E-08/221.380/2008.
RITA DE CASSIA LOPES HAICK, Auxiliar de Enfermagem, matrícula
nº 287.176-2, ID Funcional nº 3077591-4, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, serviços que não exijam repetitividade de movimentos durante tempo superior a 30% da jornada de trabalho, em local até 50km
da residência atual, cessando todo e qualquer licenciamento na data
desta publicação. Processo nº E-08/015/1640/2019.

 

        
      

3191224-9
3023595-2

CARGO

A PARTIR DE/
NO PERÍODO DE
ARTIFICE DE SAUDE
05/06/2017 A
18/10/2018
AUX. ADM. DE SERVIÇOS
17/05/2011 A
DE SAUDE
16/05/2014
AGENTE DE SAUDE PU24/12/2018 A
BLICA
11/04/2019
AUX. OPER. DE SERVI24/07/2016
ÇOS DE SAUDE
AG. AUX. ADM. DE SAUDE
07/06/2017 A
19/04/2019
Id: 2198974

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS
DE 05.08.2019
PROCESSO E-08/001/7613/2017 - HOMOLOGO a Licitação por Pregão Eletrônico nº 124/2019, nos termos do pronunciamento da Pregoeira,
conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. AUTORIZO a despesa, em nome da Empresa LINEA COMÉRCIO - EIRELI, referente ao único item
do certame pelo valor total de R$ 131.024,00 (cento e trinta e um mil reais vinte e quatro centavos) a conta do PT 2961.10.303.0158.2716 - ED
3390.30.24 - Fonte 100.
Id: 2199057
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