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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1 - 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2021.

2 - Fato gerador: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2020 – 
Edital de Licitação nº 009/2020, Processo nº 14292/2021 – SETRA.

3 - Celebrado entre o Município de Quissamã e a empresa TRIVALE 
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

4 – Objeto: Prorrogação dos serviços de controle, administração e 
gerenciamento do abastecimento de combustíveis por meio de sistema 
informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos 
que compõe a frota da Prefeitura Municipal de Quissamã, com utilização 
de cartão magnético com microchip nas redes de estabelecimentos 
credenciadas, com monitoramento via ambiente WEB, conforme termo 
de referência.

5 - Fundamentação: Prorrogação por igual período, com fundamento no 
Art. 57 inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

6  -  Prazo do Termo Aditivo: 12 (doze) meses.

7 – Valor do Aditivo: R$ 5.438.765,10 (cinco milhões, quatrocentos e 
trinta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

Quissamã (RJ), 18 de janeiro de 2023.

Marcos Aurélio de Souza

Secretário Municipal de Transportes

Luciano de Almeida Lourenço

Chefe de Gabinete da Prefeita
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      PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
003/2023

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura Municipal de Quissamã torna público, para 
conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 003/2023, referente à contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de inspeção 
pericial por Junta Médica com emissão de laudo conclusivo para 
avaliação dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de 
Quissamã – RJ, realizado em 18/01/2023, às 15:00 horas, foi 
considerado DESERTO, por ausência de interessados.

Quissamã (RJ), 18 de janeiro de 2023.

Denise Pessanha

Pregoeira  

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022

 
Processo nº 11117/2021

 
Homologo para que surta efeitos legais, a adjudicação feita pela Pregoeira e Equipe de Apoio, referente ao
processo licitatório supracitado que tem como objeto a aquisição de aparelhos de notebook, impressora
multifuncional, computador desktop, datashow e nobreak para atender as demandas e necessidades do
laboratório de beneficiamento das plantas medicinais do projeto farmácia Viva e na área de dispensação da
unidade de saúde – Quissamã-RJ, em favor das empresas:
 
- C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ: 32.314.972/0001-47, no valor de R$ 7.548,00 (sete mil, quinhentos e
quarenta e oito reais).

- B. DANIEL INFORMÁTICA, CNPJ: 11.607.273/0001-15, no valor de R$ 2.592,40 (dois mil, quinhentos e noventa e dois

reais e quarenta centavos).

- INOVATEC SOLUÇÕES LTDA,  CNPJ:  40.243.521/0001-94, no valor de R$   4.950,00 (quatro mil, novecentos e

cinquenta reais).

- LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 41.541.211/0001-19, no valor de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito

reais).

 
Outrossim, autorizo a emissão das notas de empenho correspondentes.

 
Quissamã (RJ), 20 de dezembro de 2022.

 
Nilton Pinto

Secretário Municipal de Saúde
 
 
 

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete

 
 
 

:. Republicado por incorreção
 

Geral: (22)2768-9300         

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1 - 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2021 VINCULADO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021.
2 -  Fato gerador: Processo nº 8664/2021 – Pregão Presencial nº 
137/2021 – FMS.
3 - Celebrado entre o Município de Quissamã e a empresa CAD – 
CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.
4 - Objeto: Prorrogação da contratação de empresa prestadora 
de serviços para realização de exames na especialidade de 
Colangiopancreatografi a retrógrada (via endoscopia), destinados a 
pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde de Quissamã, 
conforme termo de referência que integra este termo aditivo.
5 – Fundamentação: Prorrogação por igual período, com fundamento 
no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
6 – Prazo do Termo Aditivo: Em 12 (doze) meses.
7 – Valor do Aditivo: R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

Quissamã (RJ), 18 de janeiro de 2023.

Nilton Pinto
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1 - 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.

2 -  Fato gerador: Processo nº 11997/2021– Pregão Presencial nº 
186/2021 – FMS.

3 - Celebrado entre o Município de Quissamã e a empresa 
CLÍNICA MÉDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA.

4 - Objeto: Prorrogação da contratação de empresa prestadora de 
serviços para realização de exames Cardiológicos em pacientes 
encaminhados pela Rede Municipal de Saúde de Quissamã, 
conforme termo de referência que integra este termo aditivo.

5 – Fundamentação: Acréscimo no quantitativo dos serviços, com 
fundamento no Art. 65 § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

6 – Valor do Aditivo: R$ 89.375,00 (oitenta e nove mil, trezentos e 
setenta e cinco reais).

Quissamã (RJ), 18 de janeiro de 2023.

Nilton Pinto

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço

Chefe de Gabinete da Prefeita
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO PROGRAMA “BOLSA-
ATLETA” – 2022/2023 

O Município de Quissamã/RJ, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que estão abertas as solicitações das renovações da “Bolsa-Atleta” 
no período de 23/01/2023 a 27/01/2023, nos termos da Lei Municipal 
nº 1310/2012, com as alterações implementadas pelas Leis Municipais 
nº1734/2018 e 1750/2018. 

1 – PÚBLICO ALVO 

1.1 - O Programa desti na-se a atletas amadores e profi ssionais no âmbito 
do Município de Quissamã que parti cipam de competi ções esporti vas 
ofi ciais, representando o município de Quissamã.

2 – REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA

2.1 - Somente poderão parti cipar do programa os atletas que preencherem 
cumulati vamente os seguintes critérios: 

2.1.1 - ser natural do Município de Quissamã ou estar nele domiciliado, 
comprovadamente, há pelo menos 5 (cinco) anos; 

2.1.2 – ter renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos (Federal); 

2.1.3 – estar em plena ati vidade esporti va; 

2.1.4 – quando menor de idade, estar regularmente matriculado em 
uma insti tuição de ensino e apresentar boleti m escolar e declaração 
de frequência com no mínimo 75% e notas de rendimento escolar de 
aprovação; 

3 – DO PRAZO DE DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DA BOLSA 

3.1 - A Bolsa-Atleta, caso concedida, terá duração de 01 (um) ano e, fi ndo 
o prazo, o atleta será reavaliado, podendo ser renovada ou não, conforme 
o seu desempenho e observado o seguinte:

3.1.1 - Ter o bolsista cumprido todas as exigências da Lei  Municipal nº 
1310/2012, com as alterações implementadas pelas Leis Municipais 
nº1734/2018 e 1750/2018;

3.1.2 - ter parti cipado de competi ções no período em que for benefi ciado 
no Programa, apresentando plano anual de parti cipação, preparação ou 
treinamento junto ao relatório fotográfi co destes;

3.1.3 - quando solicitado, ter comparecido no mínimo 75% em competi ções 
e eventos promovidos ou considerados de interesse pelo Município de 
Quissamã;

3.1.4 - não ter comportamento que contraponha a boa conduta desporti va 
ou ter condita social reprovável, com avaliação e considerado como grave 
pela Comissão Especial do Programa Bolsa-Atleta.

3.2 - Caso o atleta contemplado deixe de ter a condição de desporti sta de 
forma parcial ou permanente, poderá haver o cancelamento da concessão 
da Bolsa-Atleta de forma parcial (enquanto durar o afastamento do atleta 
da condição de desporti sta) ou de forma permanente. 

3.3 - Em caso de indisponibilidade ou de relevante difi culdade 
orçamentária o Município poderá suspender ou cancelar a concessão das 
bolsas, devendo comunicar previamente os bolsistas.
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4 – DO PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO 

4.1 - Para realização da renovação a que se refere este Edital, o atleta 
interessado deve atender o seguinte:

4.1.1 - Preencher corretamente as fichas e formulários descritos abaixo, 
inclusive com assinatura, para dar entrada no Setor de Protocolo do 
Município de Quissamã (no horário de segunda-feira à quinta-feira das 
08:00h às 11:30h e das 13:30h às 17:00h, e na sexta-feira das 08:00h às 
12:00h) acompanhado dos demais documentos necessários, respeitando o 
período das inscrições: 

a) Ficha de inscrição (Anexo 01), 

b) Currículo Esportivo do Atleta (Anexo 02),

c) Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz para atletas maiores de 
18 anos (Anexo 03) ou Termo de Autorização de Pais ou Responsáveis Legais 
para Uso de Voz e Imagem para atletas menores de 18 anos (Anexo 04);

d) Termo de Adesão do Atleta (Anexo 05).

4.1.2 - Juntar ao pedido de renovação os seguintes documentos:

a) Cópia da Carteira de Identidade;

b) Cópia do CPF (ou documento oficial que contenha o número do CPF) 
e Comprovante de Situação Cadastral no CPF emitido no site da Receita 
Federal (https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp), salvo os menores de 18 anos que 
não possuirem o CPF;

c) 02 fotos 3x4;

d) Rendimento escolar de aprovação;

e) Declaração de freqüência escolar;

f) Cópia do Comprovante de Residência;

g) Comprovação de domicílio no Município de Quissamã há pelo menos 05 
(cinco) anos;

h) Cópia do (s) comprovante (s) de renda familiar;

i) Atestado médico indicando estar em plena capacidade física para o 
exercício de atividades esportivas.

j) Cópia de comprovante de conta bancária do atleta ou do responsável 
legal, se menor de 18 anos.

4.2 Os atletas menores de idade deverão apresentar junto aos seus 
documentos, os documentos dos responsáveis legais. 

5 – DO CRONOGRAMA DE DATAS

5.1 - Para fins deste Edital, serão estabelecidas as seguintes datas e prazos:

Prazo para as renovações 23/01/2023 à 27/01/2023
Divulgação do Resultado Preliminar 10/02/2023
Recursos quanto ao Resultado Preliminar 13/02/2023 a 15/02/2023
Divulgação do Resultado Final 02/03/2023

6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS RENOVAÇÕES

6.1 - A avaliação das renovações será realizada pela Comissão Especial 
do Programa Bolsa-Atleta com base nos documentos protocolizados, 
consistente nas fichas e formulários preenchidos, bem como da 

documentação apresentada no ato da inscrição.

6.2 - A Comissão Especial poderá, em qualquer fase do processo seletivo, 
promover diligências com o objetivo de esclarecer, complementar ou 
comprovar as informações prestadas na instrução do processo.

6.3 - A ordem de classificação do candidato será através de pontuação, de 
acordo com o histórico do atleta apresentado nos formulários.

6.4 - O resultado da seleção de renovação dos candidatos bolsistas, após a 
homologação, será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial do 
Município de Quissamã.

7– DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 - A renovação implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

7.2 - Em caso de deferimento da Bolsa, o atleta poderá captar outros 
recursos de patrocínios de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
desde que o Município de Quissamã permaneça na condição de 
patrocinador principal, com exposição e visibilidade de destaque junto ao 
atleta e/ou seus equipamentos, conforme o caso. 

7.3 - O atleta beneficiado permitirá o uso de sua imagem em mensagens 
publicitárias e anúncios oficiais, bem como ostentará os símbolos 
representativos do Município de Quissamã, em seus uniformes e nos 
demais materiais de divulgação e marketing, quando conveniente.

7.4 - É de inteira responsabilidade e obrigação do candidato e/ou do seu 
responsável legal preencher correta e integralmente as fichas e formulários 
de solicitação da Bolsa-Atleta, bem como apresentar a documentação 
comprobatória conforme relação de documentos constante neste Edital, 
observando as formas, os prazos e os locais estabelecidos. A falta de 
informação e/ou de qualquer documento requerido e necessário para 
a análise do pedido implica em eliminação do candidato do presente 
processo.

7.5 - O Candidato e/ou seu Representante Legal são responsáveis por todo 
conteúdo das informações prestadas e pelos documentos apresentados. 
Caso seja constatado, a qualquer momento, que a concessão da Bolsa foi 
efetivada em razão de indução a equívocos de julgamento, com base em 
informações e documentos infiéis, incorretos ou omissão de informações e 
documentos, bem como, caso se comprove fraude ou qualquer outro vício, 
o Candidato/Representante Legal responderá (ão) pelas consequências 
jurídicas do ato. Neste(s) caso(s) o candidato perderá automaticamente o 
benefício.

7.6 - Não será aceita a entrega de documentação após o encerramento do 
prazo estabelecido neste Edital.

7.7 - Os atletas beneficiados com o Programa Bolsa Atleta deverão 
apresentar para renovação da Bolsa-Atleta após 01 (um) ano à Secretaria 
Municipal de Esporte e Juventude, ou órgão que o substituir, prestação 
de contas indicando a aplicação dos valores recebidos a título de bolsa, 
podendo ser por meio de relatório de atividades esportivas desenvolvidas, 
fotos comprobatórias, plano de trabalho, documentos fiscais, entre outros.

7.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Juventude. 

Município de Quissamã, 17 de janeiro de 2023. 

Maria de Fátima Pacheco

Prefeita
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
                                                                                                                                       
                                                                             ANEXO 01 
 
 

              PROJETO BOLSA ATLETA 
 
 

         Ficha de inscrição 
 
 
 
 

         [     ] Inscrição                                                       [     ] Renovação 
          
         [     ] Individual                                                      [     ] Coletivo 
 
CATEGORIA:  [    ] OURO                             CATEGORIA: [     ] ESTRELA 
  
                        [    ] PRATA                                                   [     ] ESTANDARTE 
 
                        [    ] BRONZE 
 

NOMe: 

MODALiDADe: 

DAtA De NASCiMeNtO: _____/_____/_____                            iDADe AtuAL: ______ ANOS 

eNDereÇO: 

BAirrO:                                                                                          CeP: 

NAturALiDADe:                                                        teLefONe: 

iD:                                           CPf:                                              eSCOLAriDADe: 

LOCAL De eStuDO:                                             e-MAiL: 

NOMe DO PAi: 

NOMe DA MÃe: 

GruPO fAMiLiAr: DiSCriMiNAr queM reSiDe COM VOCÊ 
 
 
 
 
 

LOCAL De trABALHO: 

treiNADOr(NOMe):                                                  treiNAMeNtO (LOCAL): 
 
Solicito meu cadastro no projeto Bolsa Atleta e declaro estar ciente que o cadastro não implica na 
contemplação no projeto bolsa atleta, que primeiramente tem que passar por avaliação e aprovação da 
Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã.   
               
                                                            Quissamã, _____ de ____________________________ de 20______ 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Assinatura 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 

fOtO 

                               
 

       ANEXO 02 
 

           CURRÍCULO ESPORTIVO DO ATLETA 
 
 

DADOS PESSOAIS: 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: _____/_____/_____             sexo: M (    )   F (    ) 
 
 
FILIAÇÃO ESPORTIVA: 
 
Associação / Clube: _______________________________________________________ 

Federação:______________________________________________________________ 

Confederação: ___________________________________________________________ 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO ESPORTIVA: _______ anos. 

 

TRABALHO 
(   ) SIM     (   ) NÃO 

LOCAL: 

Endereço: 

Horário: 

 

ESTUDA 
(  ) SIM   (  ) NÃO 

LOCAL: 

Endereço: 

Horário: 

 

 

 

 

             
                PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 

                                    
 

 

LOCAL EM QUE TREINOU/ TREINA NO ANO DE 2019/2021/2022. 

 
 
 
 
 
 
DIAS E LOCAIS DE TREINAMENTO 

 
 
 
 
 
TÉCNICO 

Nome: __________________________________________________________________ 
Telefone: ________________________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________ 
 
RESULTADOS EM 2019/2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quissamã, ____ de _____________________ de 20____ 

 
            ___________________________                      ____________________________   

  Assinatura do Responsável Legal                                    Assinatura do Atleta 

                                    
 

 

LOCAL EM QUE TREINOU/ TREINA NO ANO DE 2019/2021/2022. 

 
 
 
 
 
 
DIAS E LOCAIS DE TREINAMENTO 

 
 
 
 
 
TÉCNICO 

Nome: __________________________________________________________________ 
Telefone: ________________________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________ 
 
RESULTADOS EM 2019/2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quissamã, ____ de _____________________ de 20____ 

 
            ___________________________                      ____________________________   

  Assinatura do Responsável Legal                                    Assinatura do Atleta              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
 

Plano Anual de Treinamento – PRIMEIRO SEMESTRE 2023 
 

 

Nome do Atleta: __________________________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________________________ 

técnico responsável: ______________________________________________________________ 

 
Dia(s) de treinamento Local Horário 

   
  

 
Relatório de Treinamento 

 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

_________________________                                           _________________________ 
  Assinatura do Técnico Responsável                                                    Assinatura do Atleta e/ou Responsável 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
 
 
 

Plano Anual de Treinamento – SEGUNDO SEMESTRE 2023 
 
 
 

Nome do Atleta: __________________________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________________________ 

técnico responsável: ______________________________________________________________ 

 
Dia(s) de treinamento Local Horário 

   
  

 
Relatório de Treinamento 

 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

_________________________                                           _________________________ 
  Assinatura do Técnico Responsável                                                    Assinatura do Atleta e/ou Responsável 
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             PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
 
 
 

FORMULÁRIO DE COMPETIÇÃO 
 
 
 

Nome do Atleta: __________________________________________________________________ 

Nome do responsável legal: ________________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________________________ 

técnico responsável: ______________________________________________________________ 

 

Data Cidade Competição realizada resultado 
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
_____/_____/_____    
 

 
 
 

_________________________                                           _________________________ 
  Assinatura do Técnico Responsável                                                    Assinatura do Atleta e/ou Responsável 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE TREINAMENTO – Mínimo 03 imagens 
 
 

Nome do Atleta: __________________________________________________________________ 

Nome do responsável legal: ________________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________________________ 

técnico responsável: ______________________________________________________________ 

 
 

Imagem 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 03 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________                                           _________________________ 
  Assinatura do Técnico Responsável                                                    Assinatura do Atleta e/ou Responsável 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE COMPETIÇÃO – Mínimo 03 imagens 
 
 

Nome do Atleta: __________________________________________________________________ 

Nome do responsável legal: ________________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________________________ 

técnico responsável: ______________________________________________________________ 

 
 

Imagem 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 03 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________                                           _________________________ 
  Assinatura do Técnico Responsável                                                    Assinatura do Atleta e/ou Responsável               PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 

                               
 

       ANEXO 03 
 

                                                 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 
                   ATLETA PARA MAIORES DE 18 ANOS 

 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________________________ 

carteira de Identidade nº _______________________, Órgão Emissor _______________ 

e CPF nº ___________________________, AUTORIZO a utilização da minha imagem e 

voz em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em 

campanhas promocionais e institucionais pela Prefeitura Municipal de Quissamã para 

serem essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é  

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo 

território nacional e no exterior, nas diversas formas de divulgação. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Atleta 

 

 

 

 

 

 

Quissamã, ____ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
 
 
 

Plano Anual de Treinamento – SEGUNDO SEMESTRE 2023 
 
 
 

Nome do Atleta: __________________________________________________________________ 

Modalidade: _____________________________________________________________________ 

técnico responsável: ______________________________________________________________ 

 
Dia(s) de treinamento Local Horário 

   
  

 
Relatório de Treinamento 

 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

_________________________                                           _________________________ 
  Assinatura do Técnico Responsável                                                    Assinatura do Atleta e/ou Responsável 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
                               
 

       ANEXO 04 
 
     

                             TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS E 
                 DE USO DE IMAGEM E VOZ (PARA MENORES DE 18 ANOS) 

 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________________________ 

carteira de Identidade nº _______________________, Órgão Emissor _______________ 

CPF nº ______________________________ responsável legal, na qualidade de (pai, mãe ou 

tutor) __________, do menor _______________________________________________ 
carteira de Identidade nº _______________________, Órgão Emissor _______________ 

nascido(a) em ___ de _________________________ do ano de ________, AUTORIZO-O 
a participar do Programa Bolsa Atleta e utilizar a imagem e voz dele em todo e qualquer material entre 

fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais pela Prefeitura 

Municipal de Quissamã para serem essas destinadas à divulgação pública. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

e no exterior, nas diversas formas de material de divulgação. 
 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

Quissamã, ____ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
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       ANEXO 05 
 

TERMO DE ADESÃO – ATLETA 
 
 

Eu, _______________________________________________________, brasileiro, 

inscrito no CPF sob o nº ________________________ e no RG nº __________________, 

me comprometo a cumprir o calendário esportivo, representando a cidade de Quissamã, 

nos eventos da Secretaria de Esporte e Juventude e em competições oficiais. Bem como, 

comprometo a promover as prestações de contas conforme o edital do Programa Bolsa 

Atleta através do formulário disponibilizado pela Secretaria Especial de Esporte e 

Juventude, enviando os documentos comprobatórios como fotos, inscrições nos eventos, 

notícias nos jornais, documentos fiscais e outros. 

 

 

Declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima resultará em minha 

exclusão do Programa Bolsa Atleta. 

 

 

 

 

 

 

Quissamã, ____ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

___________________________                              ___________________________ 

Assinatura do Responsável Legal                                         Assinatura do Atleta 

                               
 

       ANEXO 05 
 

TERMO DE ADESÃO – ATLETA 
 
 

Eu, _______________________________________________________, brasileiro, 

inscrito no CPF sob o nº ________________________ e no RG nº __________________, 

me comprometo a cumprir o calendário esportivo, representando a cidade de Quissamã, 

nos eventos da Secretaria de Esporte e Juventude e em competições oficiais. Bem como, 

comprometo a promover as prestações de contas conforme o edital do Programa Bolsa 

Atleta através do formulário disponibilizado pela Secretaria Especial de Esporte e 

Juventude, enviando os documentos comprobatórios como fotos, inscrições nos eventos, 

notícias nos jornais, documentos fiscais e outros. 

 

 

Declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima resultará em minha 

exclusão do Programa Bolsa Atleta. 

 

 

 

 

 

 

Quissamã, ____ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

___________________________                              ___________________________ 

Assinatura do Responsável Legal                                         Assinatura do Atleta 

                               
 

       ANEXO 05 
 

TERMO DE ADESÃO – ATLETA 
 
 

Eu, _______________________________________________________, brasileiro, 

inscrito no CPF sob o nº ________________________ e no RG nº __________________, 

me comprometo a cumprir o calendário esportivo, representando a cidade de Quissamã, 

nos eventos da Secretaria de Esporte e Juventude e em competições oficiais. Bem como, 

comprometo a promover as prestações de contas conforme o edital do Programa Bolsa 

Atleta através do formulário disponibilizado pela Secretaria Especial de Esporte e 

Juventude, enviando os documentos comprobatórios como fotos, inscrições nos eventos, 

notícias nos jornais, documentos fiscais e outros. 

 

 

Declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima resultará em minha 

exclusão do Programa Bolsa Atleta. 

 

 

 

 

 

 

Quissamã, ____ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

___________________________                              ___________________________ 

Assinatura do Responsável Legal                                         Assinatura do Atleta 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 
                               
 

       ANEXO 04 
 
     

                             TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS E 
                 DE USO DE IMAGEM E VOZ (PARA MENORES DE 18 ANOS) 

 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________________________ 

carteira de Identidade nº _______________________, Órgão Emissor _______________ 

CPF nº ______________________________ responsável legal, na qualidade de (pai, mãe ou 

tutor) __________, do menor _______________________________________________ 
carteira de Identidade nº _______________________, Órgão Emissor _______________ 

nascido(a) em ___ de _________________________ do ano de ________, AUTORIZO-O 
a participar do Programa Bolsa Atleta e utilizar a imagem e voz dele em todo e qualquer material entre 

fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais pela Prefeitura 

Municipal de Quissamã para serem essas destinadas à divulgação pública. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

e no exterior, nas diversas formas de material de divulgação. 
 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

Quissamã, ____ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2023

Processo Administrativo nº 7846/2022

A Prefeitura Municipal de Quissamã, através do Setor de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar 
sem efeito a Publicação do aviso do Pregão Presencial nº 008/2023 
- Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de 
Cartão para fornecimento do benefício denominado Cartão Reforma 
Quissamã, em meio eletrônico (cartão eletrônico com chip de 
segurança/cartão com tarja magnética. Data da Circulação: Diário 
Oficial Eletrônico do Município, Diário Oficial do Rio de Janeiro e 
Jornal O Dia,  publicado no dia 13 de janeiro de 2023

Quissamã (RJ), 16 de janeiro de 2023.

Donato Tavares de Souza

Pregoeiro


