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Ata nº 47/21

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de
dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriano Martins
de Oliveira, Adriana Gonçalves Nardy, Francisco Lima Bulhões,
Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves,
e havendo número legal às dezessete horas e quarenta e três minutos,
fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida,
o Sr. Presidente convidou a Vereadora Daniela de Carvalho para fazer
a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata nº 46 da
Sessão Ordinária realizada no dia vinte e um de setembro de dois mil
e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Francisco Bulhões, 1º Secretário que fizesse a leitura das
matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº nº 482/21,
de protocolo nº 1.188/21 que solicita a disponibilização de espaço
para realização de Audiência Pública no dia primeiro de outubro, às 9
horas no Plenário para prestação de contas quadrimestral da Secretaria
Municipal de Saúde; Ofício SMPG nº 102/21, de protocolo nº 1.193/21
que requer a disponibilização do Plenário nos dias 27 e 28/09, de 9 às
17h para realização de um Workshop do Programa Calçada Acessível
– FIRJAN; o Projeto de Lei nº 1.187/21, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho que denomina logradouro público na localidade de Águas
Claras (Rua Pedro de Andrade da Silva); Projeto de Lei nº 1.189/21, de
autoria do Vereador Marcelo Neves que denomina logradouro público
na localidade de São Lourenço (Rua José Roberto dos Santos Cruz);
as Indicações Legislativas de nºs 1.191/21, de autoria dos Vereadores
Luis de Souza Teixeira e Marcos Machado, e nº 1.200/21, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho; e as Moções de Aplausos de nºs
1.190/21, de autoria do Vereador Marcos Machado a Rádio São José
FM; nº 1.194/21, ao Sr. Samuel da Silva Virgínio; nº 1.195/21, ao Sr.
Roberto Branco Vieira; nº 1.196/21, ao Sr. Ubirajara Simões Pontes; nº
1.197/21, a Sra. Joelma Matheus da Rosa Corrêa; nº 1.198/21, ao Sr.
Rômulo Alves Bulhões; e nº 1.199/21, ao Sr. Antonio Marcos Pereira
da Silva – todas de autoria dos Vereadores Luis de Souza Teixeira e
Marcos Machado. A seguir, não havendo oradores inscritos para a
Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em
primeiro turno do Projeto de Lei de nº 1.171/21, de autoria do Poder
Executivo, que requer autorização para abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 1.010.000,00 para o orçamento da
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; o Requerimento de Informações nº 1.181/21, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas de nºs 1.177 e 1180/21 de autoria do Vereador Marcos
Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o
próximo dia vinte e oito de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo
turno o Projeto de Lei nº 1.171,21, de autoria do Poder Executivo, além de outros projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale
do Rio Preto, em vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 48/21

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do
Sr. Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida
de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, e
havendo número legal às dezessete horas e quarenta e quatro minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Sr. Leandro de Souza Soares para fazer a leitura do texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata nº 47 da Sessão
Ordinária realizada no dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, 1º Secretário que
fizesse a leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 483/21, de protocolo nº 1.204/21 que solicita
encaminhamento de proposta orçamentária do Legislativo para o Exercício Financeiro de 2022; Ofício GP nº 486/21, de
protocolo nº 1.207/21 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 1.140/21 de autoria da Comissão de
Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; Ofício GP nº 487/21, de protocolo nº 1.206/21 que informa o
encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; o Requerimento de Informações nº 1.203/21, de
autoria do Vereador Adriano Martins; as Indicações Legislativas de nºs 1.209/21, de autoria dos Vereadores Adriana
Nardy, Francisco Bulhões e Marcos Machado, nº 1.211/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nº 1.210/21, de
autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira, nºs 1.201 e 1.202/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, e nº 1.205/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco; e a Moção de Aplausos nº 1.208/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, a Web
Rádio Piabanha. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente usou a Tribuna o Vereador Marcos
Machado que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou que conforme diz a Lei Complementar 173/2020 do Governo
Federal, neste ano de 2021 não poderia ocorrer o reajuste salarial dos servidores públicos, e que com isso solicitou o
Analista Jurídico e os Assessores Parlamentares desta Casa Legislativa para que fizessem um estudo a respeito desta Lei
em busca de fazer algo que ajudasse os servidores. Relatou que mediante a este estudo foi constatado uma possibilidade
de revisão salarial, pontuando que foi encaminhado ao Poder Executivo um ofício solicitando o mesmo, destacando ainda
a criação de uma comissão de estudo, e que até dezembro deste ano uma posição deve ser tomada. Citou uma indicação
feita em conjunto nesta Casa, que solicita a anistia de multas e juros incidentes sobre os créditos tributários municipais,
que por sua vez será de grande importância mediante o período que estamos vivendo. Finalizou dizendo o quanto se alegra
com a união de todos nesta Casa por um objetivo em comum, a nossa cidade, ressaltando que juntos buscarão cada vez
mais uma cidade melhor, mais justa e digna para se viver. Encerrada a lista de inscritos no Expediente passou-se a Ordem
do Dia com a aprovação em segundo turno do Projeto de Lei de nº 1.171/21, de autoria do Poder Executivo, que requer
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.010.000,00 para o orçamento da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; e as Indicações Legislativas de nºs 1.191/21, de autoria dos
Vereadores Luis de Souza Teixeira e Marcos Machado, e nº 1.200/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho.
Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Francisco
Bulhões. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e dez minutos o Sr. Presidente deu
por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia trinta
de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em primeiro turno o Projeto de Lei nº
1.149/21, de autoria do Poder Executivo, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E
eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata
que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e oito
de setembro de dois mil e vinte e um. GLCO.
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Ata nº 49/21

Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins
de Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello
Neves, e havendo número legal às dezessete horas e cinquenta e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu início
aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Sra. Veadora Adriana Nardy para fazer a leitura do texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata nº 48 da Sessão
Ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, 1º Secretário que
fizesse a leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 488/21, que encaminha o Projeto de Lei nº
1.216/21 que solicita autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 352.409,58 para o Fundo
Municipal de Saúde; Ofício GP nº 489/21, de protocolo nº 1.220/21 que informa o encaminhamento de indicações legislativas
aos setores competentes; Ofício GP nº 492/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 1.222/21 que estima a Receita e fixa a
Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2022; as Indicações Legislativas de nºs 1.215 e 1.216/21, de autoria
da Vereadora Adriana Nardy, e nºs 1.213 e 1.214/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; a Moção de Aplausos nº
1.217/21, de autoria do Vereador Adriano Martins a Sra. Raquel Pereira Amorim; e a Moção de Aplausos nº 1.218/21, de
autoria do Vereador Marcelo Neves ao Sr. Bruno Araújo Diniz. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do
Expediente usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou cumprimentando a todos. Destacou uma lei de sua
autoria aprovada e sancionada em 2013, cuja mesma se refere à campanha de conscientização sobre o câncer de mama.
Ressaltou o quanto é necessário à prevenção e a conscientização de todos, pontuando que não só da mulher, mas também
do homem. Destacou a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença. Registrou o seu
apoio e respeito a todas as mulheres diagnosticadas com câncer de mama, frisando o quanto as mesmas precisam de
carinho e apoio familiar. Finalizou agradecendo a todos os empresários que colaboram na confecção de camisas para serem
distribuídas em todos esses anos. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que
iniciou desejando boa noite a todos. Parabenizou o Vereador Marcelo Neves pelas suas palavras e também pela criação da
lei que se refere à campanha de conscientização sobre o câncer de mama, relatando ainda uma experiência vivida pela
mesma e também em sua família. Pediu uma atenção especial a todas as mulheres, pontuando o quanto é essencial se cuidar
e realizar exames, frisando que aguarda ansiosamente que a realização destes exames esteja à disposição da população em
breve. Mencionou a Semana Nacional do Trânsito ocorrida entre os dias 18 e 25 do mês de Setembro, com o objetivo de
incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro, ressaltando que espera que aconteça em um próximo momento uma
campanha de Conscientização e Educação no Trânsito na cidade. Registrou a presença do Vereador de Teresópolis Amós
Laurindo nesta Casa, mencionando um pedido que foi feito para o mesmo: uma Indicação Legislativa solicitando iluminação
pública no trajeto que liga Teresópolis a São José e vice-versa, assim como no trevo que dá acesso a nossa cidade. Relatou
que muitas das vezes o usuário da via prefere se adentrar na contramão por conta da insegurança em um lugar totalmente
escuro, citando inclusive uma perseguição neste trajeto vivido pela mesma. Finalizou dizendo que como Legisladores não
podem executar, mas podem fiscalizar e buscar o melhor para os munícipes. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou desejando boa noite a todos, em especial a toda a equipe da Defesa Civil
presente nesta Casa Legislativa. Reportou-se a fala do Vereador Marcelo Neves, enfatizando a importância da prevenção
e da conscientização sobre o câncer de mama. Registrou sua preocupação por nosso Município ainda não realizar exames
de mamografia, visto que já se possui um aparelho novo e de excelente qualidade, relatando que recebeu a informação que
a empresa que cuidará desta parte solicitou outros itens necessários para que então comece a ser realizado. Parabenizou
a toda a equipe da Saúde Mental e do CAPS pelo bonito trabalho que estão realizando em nossa cidade, mencionando
ainda que durante o período da pandemia desencadearam ainda mais pessoas sofrendo com transtornos mentais. Encerrada
a lista de inscritos no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei de nº
1.149/21, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Educação; o Requerimento
de Informações nº 1.203/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; e as Indicações Legislativas de nºs 1.209/21, de
autoria dos Vereadores Adriana Nardy, Francisco Bulhões e Marcos Machado, nº 1.211/21, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões, nº 1.210/21, de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira, de nºs 1.201 e 1.202/21, de autoria do Vereador Marcelo
Neves, e nº 1.205/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos
para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e dois minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia cinco de outubro, às dezessete
horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno o Projeto de Lei nº 1.149/21, de autoria do Poder
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Executivo, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro
Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada
conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em trinta de setembro de dois mil e vinte e um.
GLCO.

Ata nº 50/21

Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira,
Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos,
e havendo número legal às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Sra. Vereadora Jaqueline Hiat para fazer a leitura do texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata nº 49 da Sessão
Ordinária realizada no dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, 1º Secretário que fizesse a
leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 478/21 que encaminha o Projeto de Lei nº 1.223/21 que
institui o Programa Especial de Regularização Fiscal sobre créditos tributários e penalidades administrativas; Ofício GP nº
502/21, de protocolo nº 1.228/21 que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; as
Indicações Legislativas de nºs 1.224 e 1.225/21 de autoria do Vereador Marcos Machado, nº 1.235/21 de autoria da
Vereadora Jaqueline Hiat, nº 1.226/21 de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira, nºs 1.231 e 1.234/21 de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 1.238 e 1.239/21 de autoria do Vereador Francisco Bulhões; a Moção de Aplausos nº
1.230/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, ao Sr. Natan Rezende Chaves; a Moção de Aplausos nº 1.237/21, de
autoria dos Vereadores Jaqueline Hiat e Marcos Machado, ao Sr. Nelcyr Antonio da Costa; e o Abaixo Assinado, de
protocolo nº 1.227, de autoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município solicitando o restabelecimento do
atendimento presencial da Agência Local do INSS. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente usou a
Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos, em especial a ex-vereadora Renilda
Gonçalves, ao ex-prefeito José Augusto, ao ex-vereador Neucyr Antonio da Costa e a equipe Web Rádio Piabanha
presentes nesta Casa Legislativa. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo atendimento emergencial no bairro da Barrinha,
especificamente na Estrada Luzia Gonçalves Medeiros, cuja mesma não é pavimentada e que devido as fortes chuvas
ocorreram problemas em toda sua extensão. Justificou sua ausência na Audiência Pública da Secretaria de Saúde em
relação à prestação de contas do último quadrimestre, citando que estava em um compromisso, mas que estará analisando
os relatórios que foram entregues a todos os vereadores. Registrou seu pesar em relação à prestação de serviços da
Empresa Enel ao nosso município, citando que devido as fortes chuvas nos últimos dias na Região Serrana entende que
as demandas e ocorrências são grandes, contudo, relata que os reclames são constantes diante ao péssimo atendimento
da mesma. Mencionou uma indicação de sua autoria protocolada no mês de abril, cuja mesma foi encaminhada ao Poder
Executivo e de prontidão direcionada a Empresa Enel solicitando a substituição de postes em Ruas no bairro da Barrinha.
Relatou que até o momento nenhuma ação foi tomada, pedindo então mais uma vez um olhar mais atento por parte da
Empresa Enel, para que possam estar atendendo as necessidades do Município que não podem esperar, antes que algo
pior aconteça. Destacou uma Indicação Legislativa atendida pelo Poder Executivo, cuja mesma solicitava a anistia de
multas e juros incidentes sobre os créditos tributários municipais, relatando a chegada do Projeto de Lei nº 1.223/21 nesta
Casa Legislativa, instituindo um Programa Especial de Regularização Fiscal, pontuando que o mesmo será de grande
importância mediante o período que estamos vivendo. Encerrada a lista de inscritos no Expediente passou-se a Ordem do
Dia com a aprovação em segundo turno do Projeto de Lei de nº 1.149/21, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
a instituição do Fundo Municipal de Educação; e as Indicações Legislativas de nºs 1.215 e 1.216/21, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy, e nºs 1.213 e 1.214/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia,
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy. Encerrada a lista de
inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quinze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia sete de outubro, às dezessete
horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes.
E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente
Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em cinco de
outubro de dois mil e vinte e um. GLCO.
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ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto torna público o resultado do
julgamento de licitação, conforme segue:

LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 003/2021.
UNIDADE: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.
PROCESSO: 963/2021.
OBJETO: empresa/entidades ou outras formas de sociedades jurídicas permitidas por lei, especializada para executar serviços
de publicação de matérias relativas à Câmara em mídia impressa e/ou distribuída, publicação de Diários Oficiais em mídia impressa
de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, divulgação em veículo de som de eventos, sessões plenárias de destaque e
demais assuntos pertinentes, criação, gerenciamento e postagens diárias nas redes sociais existentes da Câmara, manutenção
corretiva, evolutiva, inclusiva e preventiva de site institucional com acesso ao Portal de Transparência da Câmara Municipal de
São José já existente e a inclusão das leis promulgadas e digitalizadas, Transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal
através de plataforma de streaming de áudio e vídeo. Produção, edição, inclusive com geração de caracteres ao vivo nas
transmissões seja pela TV ou internet, Edição, arquivamento e veiculação das sessões da Câmara Municipal, já editadas, em rede
de TV local em dia subsequente ao da realização das sessões. Postagem no Youtube da Câmara Municipal das sessões editadas
em dia subsequente ou o mais breve possível. Instalação de equipamento de alta resolução para gravação e transmissão das
sessões. Geração de caracteres ao vivo nas transmissões e realizar todos os serviços relativos a operações de áudio na realização
das sessões e reuniões a serem realizadas pela contratante, pelo período de até 12 (doze) meses;

No prazo recursal previsto em lei foram interpostos recursos, aos quais foram submetidos a análise e após reunião de seus
membros foi confeccionado parecer da Comissão Permanente de Licitação na qual decidiu por entender que a licitação teve como
resultado final como FRACASSADA, assim o processo será encaminhado a autoridade competente para deliberação quanto a
HOMOLOGAÇÃO da Licitação FRACASSADA, nos moldes do que dispõe o inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal Nº: 8.666/
93 e alterações.

São José do Vale do Rio Preto, em 20 de outubro de 2021.

Michele Cabral Tavares
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO FRACASSADA

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2021

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto - RJ, tendo em vista a realização do Processo Licitatório
na modalidade de TOMADA DE PREÇO, destinado à contratação de empresa/entidades ou outras formas de sociedades
jurídicas permitidas por lei, especializada para executar serviços de publicação de matérias relativas à Câmara em mídia impressa
e/ou distribuída, publicação de Diários Oficiais em mídia impressa de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, divulgação
em veículo de som de eventos, sessões plenárias de destaque e demais assuntos pertinentes, criação, gerenciamento e postagens
diárias nas redes sociais existentes da Câmara, manutenção corretiva, evolutiva, inclusiva e preventiva de site institucional com
acesso ao Portal de Transparência da Câmara Municipal de São José já existente e a inclusão das leis promulgadas e digitalizadas,
Transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal através de plataforma de streaming de áudio e vídeo. Produção, edição,
inclusive com geração de caracteres ao vivo nas transmissões seja pela TV ou internet, Edição, arquivamento e veiculação das
sessões da Câmara Municipal, já editadas, em rede de TV local em dia subsequente ao da realização das sessões. Postagem no
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Youtube da Câmara Municipal das sessões editadas em dia subsequente ou o mais breve possível. Instalação de equipamento
de alta resolução para gravação e transmissão das sessões. Geração de caracteres ao vivo nas transmissões e realizar todos os
serviços relativos a operações de áudio na realização das sessões e reuniões a serem realizadas pela contratante, pelo período
de até 12 (doze) meses; considerando os critérios legais e o parecer emitido pela Comissão Permanente de Licitação, e ainda,
observados os preceitos da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação, cujo resultado foi
FRACASSADA.

À Comissão de Licitação para as devidas providências.

São José do Vale do Rio Preto, em 20 de outubro de 2021.

Marcos Antônio Machado
Presidente da Câmara Municipal
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