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Câmara aprova prorrogação do aumento da RBC por mais três meses
A Câmara Municipal aprovou nesta quar-
ta-feira (24/06) a prorrogação do benefício 
ampliado da Moeda Mumbuca durante a 
pandemia do novo coronavírus. A men-
sagem do Poder Executivo prevê que os 
42 mil benefi ciários do programa Renda 
Básica de Cidadania (RBC) vão continuar 
recebendo 300 mumbucas (o equivalente 
a R$ 300) nos meses de julho, agosto e se-
tembro. Após esse período, o valor deverá 
retornar às 130 mumbucas.

O aumento do valor do RBC foi uma das 
primeiras ações da Prefeitura de Maricá 
quando começou o isolamento social em 
razão da Covid-19. O secretário de Desen-
volvimento Econômico, Comércio, Indús-
tria, Petróleo e Portos de Maricá, Magnun 
Amado, afi rmou que a manutenção do va-
lor do benefício reforça o que ele chama 

de ‘colchão social’ criado para benefi ciar o 
comércio e a população da cidade.

“Desde o início, criamos esse suporte que 
permitiu ao governo administrar a pande-
mia com tranquilidade, tanto no isolamen-
to quanto na sua fl exibilização. Isso inclui, 
além da renda básica, a distribuição das 
cestas básicas, o Programa de Amparo ao 
Trabalhador (PAT) e o Programa de Ampa-
ro ao Emprego (PAE)”, disse o secretário.

Ainda segundo Magnun, RBC e PAT pa-
garam juntos aos benefi ciários um total de 
aproximadamente R$ 73,2 milhões. Desde 
o início da pandemia, o município adotou 
e vem implantando uma série de medidas 
de proteção social e fomento à economia.
Texto: Sérgio Renato
Foto: Evelen Gouvêa

Aulas continuam suspensas por tempo indeterminado
dade dos pais na hora das aulas, pois 
eles não são professores e o ambiente 
não é o mesmo, mas ficamos felizes 
de ver a integração da família durante 
essas atividades. Eles mostram nas re-
des sociais das unidades o que é feito 
com os filhos. É importante frisar que 
são essas atividades que vão validar 
o ano letivo e, por isso, é importante 
para os que não têm acesso constante 
à internet que as retirem com as ces-
tas básicas quando foram buscar e as 
devolvam prontas na entrega seguinte”, 
reiterou.
Texto: Sérgio Renato
Foto: Evelen Gouvêa

de passar segurança para os alunos, os 
pais e os profissionais que atuam nas 
escolas. Não esperávamos tanto tempo 
de pandemia, mas vamos adiar o má-
ximo possível até que não seja mais 
preciso haver o distanciamento, mas 
isso será dito pelos órgãos sanitários”, 
reforçou Adriana, acrescentando que, 
mesmo no retorno, haverá a opção de 
manter as aulas à distância para os pais 
que não se sentirem plenamente segu-
ros para mandar os filhos à escola.

A secretária disse também que acompa-
nha o empenho das famílias durante es-
sas aulas on line. “Sabemos da dificul-

Ela afirmou que, além das autoridades 
de saúde, estão sendo mantidas reuni-
ões com órgãos como o Ministério Públi-
co, o Sindicato Estadual dos Profissio-
nais de Educação (SEPE), o Conselho 
Municipal de Educação e a Comissão 
de Educação da Câmara Municipal. Se-
gundo a secretária, o MP solicitou que 
fosse estabelecido um protocolo para 
quando o retorno fosse possível.

“Eu disse numa dessas reuniões que 
os números do coronavírus em Maricá 
estavam subindo e que era arriscado 
um retorno em agosto, que era a data 
que estávamos cogitando. Nós temos 

Durante as inaugurações das revitali-
zações de unidades escolares em Pon-
ta Grossa e Ubatiba nesta quinta-feira 
(25/06), a secretária de Educação de 
Maricá, Adriana Costa, garantiu que as 
aulas presenciais na rede municipal es-
tão suspensas por tempo indeterminado 
e, com isso, não vão retornar no mês 
de agosto, ao contrário das informações 
que vinham circulando na cidade.

Segundo ela, a Secretaria de Saúde e 
os órgãos sanitários do município é que 
vão estabelecer quando será volta dos 
alunos às salas de aula.
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ATOS DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29489/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral do Município 
(PGM) e da Controladoria Geral do Municipal, RATIFICO a contra-
tação POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL 
COMPOSTA POR TECNOLOGIA ASSISTIVA COM INTERFACES, 
ACIONADORES E SOLUÇÕES SISTÊMICAS INTEGRADAS, 
ACOMPANHADA DE GARANTIAS TÉCNICAS E DIDÁTICOS-PE-
DAGÓGICAS, FOCALIZADA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (AEE) E NOS PRESSUPOSTOS DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA, COM VISTAS A ATENDER À DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM FULCRO NO ARTI-
GO 25, I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, AUTORIZADA pela Ilma. 
Secretária de Educação, com valor global de R$ 1.809.646,00 (UM 
MILHÃO OITOCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA 
E SEIS REAIS), em favor da ACTCON TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 
02.381.997/0001-00.
Em, 22 de junho de 2020.
FABIANO TAQUES HORTA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

 ATOS CONJUNTOS

Maricá, 24 de junho de 2020.
Nota técnica para determinação de estágio situacional da cidade fren-
te ao combate à pandemia do Coronavírus: 
Dados da semana do dia 24/06/2020
Cidadãos em recuperação: 138 pessoas de Maricá;
Procura média por dia nas tendas (pessoas com sintomas): 174 pes-
soas;
Ocupação de leitos da rede municipal: 37,3% dos leitos
Taxa de respiradores em uso: 8,7% dos respiradores
Hoje completamos exatos 21 dias desde a progressão da situação de 
isolamento da cidade para o Estágio da Bandeira Amarela nível 1, e 
ao mesmo tempo a mudança de protocolo de testagem do contágio e 
a estratégia de testagem em massa de assintomáticos idosos do mu-
nicípio, o que podemos observar claramente foi que o contágio per-
maneceu controlado, nesta última semana tivemos uma considerável 
diminuição nas taxas de ocupação de leitos e nos respiradores em 
uso, mesmo observando uma procura maior as tendas, isso pode ser 
considerado uma reação normal dado o novo protocolo de testagens.
Com base nestes dados e a fase de contágio da doença na cidade, 
podemos afi rmar que sanitariamente a cidade está preparada para 
avançar um passo a mais, lembrando que a saúde mental psicológica 
da sociedade é de igual importância e relevância.
Portanto recomendamos ao Gabinete de Prevenção que estabeleça o 
estágio da bandeira Amarela nível 2 para a próxima semana.
Atenciosamente,
SIMONE DA COSTA DA SILVA MASSA
Secretária de Saúde
Mat. 106016

Maricá, 25 de junho de 2020.
O Gabinete de prevenção reunido, ordinariamente, neste dia 
25/06/2020, considerando os dados dos últimos 21 dias de Bandeira 
Amarela nível 1 na cidade, observando que a população e o comér-
cio local em conjunto com o poder público observaram rigorosamente 
todos os princípios da prevenção e a nova conduta de socialização, 
como resultado do comportamento de nossa população, os indicado-
res epidemiológicos continuaram seguros, com inclusive diminuição 
de alguns dos principais indicadores, como taxa de ocupação dos 
leitos, a taxa de respiradores em uso efetivo.
Considerando esses dados e a Nota Técnica emitida pela Secretaria 
de Saúde, com a retaguarda de nossa capacidade de atendimento 
de saúde garantida, bem como a certeza da continuação do com-
promisso de nossa população com todos os requisitos de prevenção 
individual, analisando os indicadores conforme o Decreto 544/2020.
Foram debatidas nesta reunião: Avaliação da implantação das ban-
deiras;
Saúde deverá apresentar proposta do aumento da testagem em mas-
sa; 
Criação de um pequeno polo em são José – quadra do dínamo,  as 
tendas de evidência epidemiológica, são de caráter temporário e 
emergencial, de acordo com a curva epidemiológica da cidade, os 
sintomáticos de Ponta Negra devem procurar o posto de saúde;
Prorrogação dos programas sociais / covid;
Manutenção da suspensão indeterminada das aulas.
Este Gabinete determina que no período de 29/06/2020 à 05/07/2020,
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Maricá passará para o estágio de bandeira Amarelo nível 2.
Sem mais, lavramos e assinamos.  
FABIANO TAQUES HORTA 
PREFEITO 
SIMONE DA COSTA 
Secretária de Saúde 
JOÃO MAURÍCIO DE FREITAS
Secretário de Relações Institucionais 
ADRIANA LUIZA DA COSTA 
Secretária de Educação 
OLAVO NOLETO 
Secretário de Comunicação 
 FABRÍCIO PORTO
Procurador Geral 

SECRETARIA DE CULTURA 

ATA Nº 04 DA SESSÃO PÚBLICA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01 /2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028817/2019
OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020, PARA 
GESTÃO DO PROGRAMA MARICÁ DAS ARTES 
SECRETARIA DE CULTURA
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2020, às 10h, reuni-
ram-se no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, localizada à rua Do-
mício da Gama, 65, Centro de Maricá, os membros da Comissão de 
Seleção e Julgamento e a organização Instituto de Psicologia Clínica 
Educacional e Profi ssional – IPCEP, ausentes as demais organiza-
ções, embora convocadas a comparecer, conforme decisão publicada 
no Jornal Ofi cial do Município – JOM, no dia 22/06/2020, edição nº 
1063. A abertura do envelope foi aguardada até às 10h e 28min para a 
possível chegada de outras organizações, o que não ocorreu. Assim, 
aberta a sessão púbica para abertura do envelope B da organização 
da sociedade civil que fi cou classifi cada em segundo lugar no Chama-
mento Público nº 01/2020, em virtude da desclassifi cação da primeira 
colocada. A documentação conferida de acordo com os critérios esta-
belecidos em edital e rubricada pela comissão. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão pública foi encerrda às 
10h53min e, para constar, a presente ata que após lida e acatada, vai 
assinada pela Comissão e pela organização presente.
Maricá, 25 de junho de 2020. 
Mariana de Figueiredo Rezende de Brito
Mat. 107.216
Paula Marinho da Silva
Mat. 107.257
Mariana Costa Caruso e Silva
Mat. 8098
Nome: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E 
PROFISSIONAL - IPCEP
CNPJ Nº:33.981.408/0001-40
Representante: Maurício Abreu Murad
CPF/MF Nº: 385.461.677-53
Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CNPJ Nº:06.058.863/0001-04
Representante: Adriana Lopes Machado Costa
CPF/MF Nº: 076.804.347-60
Nome: FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – FETAE RJ
CNPJ Nº:42.597.286/0001-84
Representante: Pablo Marino Rodrigues 
CPF/MF Nº: 087.678.327-25
Nome: ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
CNPJ Nº:02.539.959/0001-25
Representante: Pedro Mayrink Veiga de Castro e Silva
CPF/MF Nº: 029.061.627-10
Nome: INSTITUTO RIO CULTURAL
CNPJ Nº:06.900.459/0001-28
Representante: Renata Marques de Araújo Pereira
CPF/MF Nº: 051.945.867-28
Nome: ASSOCIAÇÃO ESPAÇO SOCIAL 
CNPJ Nº:05.874.658/0001-46
Representante: Denilson Carvalho da Silva
CPF/MF Nº: 100.072.227-93
Nome: INSTITUTO FAIR PLAY 
CNPJ Nº:10.489.688/0001-79
Representante: Victor Hugo Alves da Silva
CPF/MF Nº: 104.652.457-73
Nome: ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO 
EDUCANDO - AFAPE 
CNPJ Nº:30.557.292/0001-20
Representante: Luana Figueira Duarte
CPF/MF Nº: 057.481.937-10
Nome: INSTITUTO STIMULU BRASIL 
CNPJ Nº:06.245.887/0001-64
Representante: Ricardo Horn
CPF/MF Nº: 776.543.077-72
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29489/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM) e da Controladoria Geral 
do Município, AUTORIZO a contratação POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL COMPOSTA POR TECNOLOGIA ASSIS-
TIVA COM INTERFACES, ACIONADORES E SOLUÇÕES SISTÊMICAS INTEGRADAS, ACOMPANHADA 
DE GARANTIAS TÉCNICAS E DIDÁTICOS-PEDAGÓGICAS, FOCALIZADA NO ATENDIMENTO EDUCA-
CIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E NOS PRESSUPOSTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM VISTAS A 
ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM FULCRO NO ARTIGO 
25, I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, com valor global de R$ 1.809.646,00 (UM MILHÃO OITOCENTOS 
E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), em favor da ACTCON TECNOLOGIA LTDA – 
CNPJ: 02.381.997/0001-00.
Em, 22 de Junho de 2020.
 Adriana Luiza da Costa- mat. 106.010
Secretária de Educação

SECRETARIA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS

Reunião da Comissão de Seleção e Julgamento
Processo n. 460/2020 – Recurso n. 7301/2020. 
DECISÃO
O Recurso apresentado pela organização INADH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano foi 
inicialmente apreciado por esta Comissão às fl s. 16/20 do Processo n. 7301/2020, passando sob a análise 
da I. PGM no parecer n. 435, retornando a esta Comissão de Seleção e Julgamento para posicionamento. 
Os pontos de apreciação foram as alegações da recorrente que em apertada síntese consiste:
 i. Alteração do Horário e Local da 2ª Sessão Pública do presente Chamamento Público marcada para o 
dia 27 de abril de 2020;
 ii. Erro aritmético no cálculo das pontuações da proponente ECOS;
 iii. Ausência de coerência entre o que propõe o texto e as ferramentas disponibilizadas para apuração do 
resultado, posto que o fator 3, critério subjetivo, totaliza maior pontuação (60 pontos) que os critérios obje-
tivos dos fatores 1, 2 e 4 (40 pontos), destacando ainda que o fator preço padece de isenção para atender 
a moralidade pois uma proposta de maior preço vence a de menor preço;
 iv. Item i do Fator C apresentou a mesma redação para a ECOS e CONTATO pontuando para ambas 10 
pontos, já para a INADH apresentou semântica diferente pontuando nota 07 em desrespeito a impessoa-
lidade e legalidade;
 v. Ilegalidade do Edital ao tratar do Fator Operacional, por ofertar a estrutura de um projeto em andamento 
para apoiar proposta futura.
Com relação ao item i, esta Comissão ratifi ca os argumentos expostos na primeira apreciação quanto a 
sessão do dia 27/04/2020 ter sido transferida para o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, pelo fato de o local estar mais preparado e devidamente sanitizado 
para a recepção dos participantes, diante da Pandemia do COVID-19, sendo informado a todos que che-
gavam para a sessão na Secretaria de Assistência Social a transferência de local.
Quanto ao tema, a Douta Procuradoria, em seu parecer jurídico, concluiu que não há comprovação da irre-
gularidade informada pela recorrente, não ocorrendo a alteração do horário da sessão, apenas do local de 
sua realização, sendo muito próximo em relação ao local originário, cujo deslocamento caminhando (sem 
condução) não excede a 10 (dez) minutos.
A legalidade da medida, transferência do local de realização da sessão, tem por embasamento as medidas 
de prevenção adotadas por todo o mundo para enfrentamento da epidemia do COVID-19, com a fi nalidade 
de evitar os riscos de contaminação a todos os interessados no certame e participantes da sessão pública. 
Outrossim, com o intuito de reforçar a legalidade do ato por esta Comissão, traz a baila o fato do ato não 
ter alterado a formulação das propostas que se deu na primeira sessão, não causando qualquer prejuízo 
aos envolvidos,  sendo a sessão realizada de forma pública aberta a qualquer interessado ou cidadão.
Concernente ao item ii - Erro aritmético no cálculo das pontuações da proponente ECOS - esta Comissão 
ratifi ca o erro material no cômputo do cálculo, sendo apresentadas as pontuações corretas às fl s. 18 destes 
autos. 
O item iii - ausência de coerência entre as pontuações dos fatores (A, E C e P) - esta Comissão ratifi ca 
que os fatores e os valores atribuídos a esses estão estabelecidos no artigo 11 do Decreto Municipal n. 
054/2017, vejamos:

Ratifi cando, ainda, quanto às alegações da recorrente, que o fator preço é estabelecido de modo a garantir 
que a parceria tenha sua execução de modo contínuo, sendo estabelecido o seu julgamento pela porcen-
tagem de diferença sobre o valor da proposta, isto é, tanto para maior ou menor, posto que o valor menor 
pode indicar uma eventual inexequibilidade na execução do objeto. 
Quanto ao item iv - pontuação do fator C item i - retoma-se as justifi cativas expostas no Relatório de 
Julgamento das Propostas, considerando que, apesar da recorrente ter apresentado os mesmos pontos 

(políticas setoriais, sugestões técnicas e Metodologia) das outras organizações, o conteúdo técnico possui 
distinção em sua redação, sendo considerado por essa equipe “regular”, enquanto da ECOS  e CONTATO 
“satisfatório”.
Neste aspecto, se faz necessário ponderar a ressalva do Par ecer da PGM n. 435 no que tange “aos crité-
rios de julgamento das propostas serem apresentados de forma mais objetiva” posto que o Chamamento 
Público difere da Licitação visando celebrar parceria em regime de mútua cooperação, para consecução 
de fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto específi co, 
cujas delimitações podem ser moldadas por ambos os envolvidos na parceria.
A pontuação dos fatores capacidade operacional e grau de adequação estão estabelecidos no Decreto 
Municipal n. 54/2017 conforme já mencionado, quanto ao critério objetivo de análise o Edital delimitou o 
mínimo de teor que as Organizações devem discorrer, de modo que não impeça o desenvolvimento de 
novas concepções para o atingimento da fi nalidade do objeto do Edital, abrindo espaço para que de forma 
técnica essas possam expor suas propostas, estabelecendo de forma objetiva no quadro do item 11.3.1 as 
apresentações necessárias, dentre as quais se destaca:

Constando expressamente os conhecimentos/apresentações a serem pontuados no fator técnico da exe-
cução das tarefas e a metodologia empregada para a consecução do objeto.
Contudo, após reanálise da pontuação de todas as organizações, restou constatado que na pontuação 
concedida no item iii, do fator C, a nota atribuída à organização ECOS deveria ser 20, e não 25, visto que foi 
apresentado um organograma da equipe técnica em sua proposta sem nenhuma descrição da qualifi cação 
profi ssional e suas atribuições, conforme previsto em Edital.
Por fi m, quanto ao item v - Ilegalidade do Edital ao tratar do Fator Operacional, por ofertar a estrutura de um 
projeto em andamento para apoiar proposta futura - esta Comissão, apesar de não ser mais o momento de 
discutir o mesmo, ratifi ca que o critério não é eliminatório, se tratando de uma análise técnica para auferir 
um suporte mínimo de apoio operacional a equipe a ser implantada no projeto, sem qualquer relação a 
quaisquer outros projetos em que a Organização esteja envolvida e sim o seu corpo organizacional fi xo.
Assim, diante a todo o exposto, a Comissão de Julgamento e Seleção, fundamentada no Edital, na lei, na 
análise da I. PGM, julga procedente em parte o recurso interposto pela INADH, retifi cando a pontuação das 
proponentes, conforme planilha apresentada abaixo.
Nos outros pontos, julga improcedente, pelos argumentos e fundamentos expostos. 
Em revisão à pontuação total de todos os participantes, não houve alteração na ordem de classifi cação e 
nem na proposta selecionada, devendo ser dado prosseguimento ao processo administrativo sem neces-
sidade de nova sessão pública. 
Maricá, 23 de junho de 2020.
Eliane Ferraz
Matrícula 110.195
Sandro Arley Moura Melo
Matrícula 106.787
Izabel Cristina Oliveira da Conceição Silva
Matrícula 5524

INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE 
MARICÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7882/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Em conformidade com o pa-
recer da Assessoria Jurídica – ICTIM e da Controladoria Interna - ICTIM, AUTORIZO a contratação por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, autorizado pelo Instituto 
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá – ICTIM, que tem por objeto a contratação de consultoria no 
desenvolvimento da área de biotecnologia do ICTIM e na consolidação e realização do Projeto de Implanta-
ção do Laboratório de Campanha de COVID de Maricá (LabVir-Maricá) visando dar apoio de diagnóstico e 
viabilizar a testagem do COVID-19, no valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), 
pelo período de 12 meses, em favor de AMILCAR TANURI, CPF 706.***.***-**.. Daniele Guedes, Diretora 
de Administração, Orçamento e Finanças - ICTIM.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7882/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Em conformidade com o pa-
recer da Assessoria Jurídica – ICTIM e da Controladoria Interna - ICTIM, RATIFICO a contratação por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, autorizado pelo Instituto 
de Ciência, Tecnologia e Inovação de  Maricá – ICTIM, que tem por objeto a contratação de consultoria no 
desenvolvimento da área de biotecnologia do ICTIM e na consolidação e realização do Projeto de Implan-
tação do Laboratório de Campanha de COVID de Maricá (LabVir-Maricá) visando dar apoio de diagnóstico 
e viabilizar a testagem do COVID-19, no valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil 
reais), pelo período de 12 meses, em favor de AMILCAR TANURI, CPF 706.***.***-**. Maricá, 25 de junho 
de 2020. Celso Pansera, Diretor-Presidente - ICTIM.
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