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PREFEITURA INICIARÁ PAGAMENTO
DA LEI ALDIR BLANC
A Prefeitura de Saquarema
dará início à etapa de pagamento dos benefícios da Lei
Aldir Blanc. De acordo com
a Secretaria Municipal de Finanças, a expectativa é de
que até o dia 20 (terça-feira),
todos os beneficiários selecionados recebam os valores
nas contas previamente indicadas.
Criado por meio da Lei Federal 14.017/2020, a Lei Aldir
Blanc beneficiará agentes
culturais e trabalhadores da
cultura, espaços artísticos
e culturais, microempresas,
cooperativas, instituições e
organizações do setor cultural e da cadeia produtiva da

cultura, com ou sem CNPJ,
que atuam no município de
Saquarema com atividades
regulares por no mínimo 2
(dois) anos de existência.

Para mais informações,
acompanhe os canais oficiais de Comunicação da Prefeitura de Saquarema, no
site, Facebook e Instagram.
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAQUAREMA
PREFEITA

Secretário Municipal de
Meio Ambiente
Gilmar Rocha de Magalhães

Secretário Municipal de Segurança
e Ordem Pública
Evanildo Andrade dos Santos

VICE-PREFEITO

Secretário Municipal de Transporte
e Serviços Públicos
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa

Secretária Municipal de
Obras Públicas
Priscilla Barroso Poubel

Procurador-Geral do Município
Claudius Valerius Malheiros Barcellos

Secretário Municipal de
Comunicação Social
Nilson da Costa Cardoso Júnior

Secretário Municipal de Saúde
João Alberto Teixeira Oliveira

Manoela Ramos de Souza
Gomes Alves
Rômulo Carvalho de Almeida

Secretário Municipal de Finanças
Águido Henrique Almeida da Costa

Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Daniele Borges dos Santos Vignoli

Controlador Geral do Município
Marco Aurelio Sampaio Leite

Secretário Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Pesca
Wellington Magalhães de Matos

Secretário Municipal de Planejamento
Ricardo de Almeida Blanco

Secretária Municipal da Mulher
Marcia de Almeida Silva Azeredo

Secretário Municipal de Urbanismo
Felipe de Oliveira Araujo

Secretária Municipal de Educação
Lucimar Pereira Vidal da Costa

Secretária Municipal de Gabinete
Patrícia dos Reis Silva
Secretário Municipal de Governo
José Carlos Martins
Secretário Municipal de
Administração, Receita e Tributação
Hailson Alves Ramalho

Presidente do Instituto de Benefícios
e Assistência dos Servidores de
Saquarema – IBASS
Nilmar Epaminondas da Silva

Secretária Municipal de Gestão,
Inovação e Tecnologia
Élida da Silva Alves
Secretário Municipal de
Esporte, Lazer e Turismo
Rafael da Costa Castro
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Infraestrutura
Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Cultura
Manoel Vieira Gomes Junior
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ATOS DA PREFEITA
DECRETO Nº 2.115
DE 13 DE ABRIL DE 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar
por anulação parcial, no valor de R$
1.218.641,09 para Reforço de Dotações
Consignadas no Orçamento Geral do Município.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 2.028 de 28
de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, na Câmara
Municipal de Saquarema, referente ao
acréscimo do repasse do duodécimo, de
acordo com o Decreto 2.113 de 08 de abril
de 2021, no valor total de R$ 1.218.641,09
(um milhão, duzentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal
n° 4.320/64, proveniente de anulação
parcial.
Art. 3º Em decorrência deste Decreto, fica
alterado o Quadro de Detalhamento das
Despesas da referida Unidade.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 13 de abril de 2021.
Saquarema, 13 de abril de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

Saquarema, 13 de abril de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 551
DE 13 DE ABRIL DE 2021

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI,
da Lei Orgânica do Município e;
Considerando o que dispõe o art. 1º da
Lei nº 971/2008;
RESOLVE
Incorporar aos vencimentos do Servidor
Municipal Antônio Januário da Silva Rodrigues de Souza, matrícula nº 42803, vinculado à Secretaria Municipal de Transporte
e Serviços Públicos, o valor referente à
gratificação pelo exercício da função de
Chefe de Gabinete Parlamentar CCL8, conforme solicitação feita através do
processo nº 4291, de 11 de fevereiro de
2011, a vigorar a partir desta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 13 de abril de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 552
DE 14 DE ABRIL DE 2021

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI,
da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE
Nomear Anderson Afonso Serafim, para
exercer o cargo comissionado de Chefe
de Divisão Administrativa, Símbolo CCE3, vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde, produzindo seus efeitos com data
retroativa a 01 de abril de 2021.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 14 de abril de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita
PORTARIA Nº 553
DE 14 DE ABRIL DE 2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI,
da Lei Orgânica do Município;
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RESOLVE
Nomear Dalvani Pereira de Lucena, para
exercer o cargo comissionado de Assessor Adjunto de Atenção Social, Símbolo
CCE-4, vinculado à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, produzindo
seus efeitos com data retroativa a 13 de
abril de 2021.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 14 de abril de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
COMISSÃO ESPECIAL DE
PREGÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 029/2021

Objeto: contratação de empresa para
compra e adaptação de um de 01 (um)
veículo tipo van (furgão customizado) –
adaptado para funcionamento de unidade
móvel veterinária de castração de animais
de pequeno porte (castra móvel), para
atender as necessidades da clínica veterinária da Secretaria de Saúde do Município de Saquarema, conforme processo
administrativo nº 15.884/2020.
Tipo de licitação: Pregão Presencial.
Data da Licitação: 04/05/2021.
Horário: Às 10 horas.
Obs: O edital detalhado encontra-se a
disposição na sala do departamento de
Licitações e Contratos para consulta ou
retirada, das 10h às 16h e no site da Prefeitura Municipal de Saquarema.
Local: Rua Coronel Madureira, 77 - CEP
28990-756 Centro- Saquarema.
Telefone (22) 2655 6400, ramal 215.
Saquarema, 14 de abril de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 008/2018
Processo Administrativo nº 8.160/2016.
Ref. Contratação de seguro contra sinistro de veículos.
Contratante: Município de Saquarema.
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Contratada: Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/000160.
Objeto: Prorrogação da vigência do
contrato firmado entre as partes em
18/01/2018.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor do Termo Aditivo: R$ 7.840,15
(sete mil, oitocentos e quarenta reais e
quinze centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 12.122.0022.2.090;
ND 33.90.39.37.00;
Fonte 1140.
Data da Assinatura: 02 de março de
2021
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

2 – Fica designado o servidor Antônio
Carlos Pinto Alberto Junior – Matrícula nº
922706-3, para exercer a função de fiscal
do Contrato n° 034/2021 do Processo Administrativo n° 16.575/2020.
3 –Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do
fornecimento do objeto, a fim de que as
normas que regulam a relação contratual
sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e
reportando-se à autoridade competente
quando necessária providência que não
esteja ao seu alcance.
Saquarema, 06 de Abril de 2021.
Lucimar Pereira V. da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO
N° 034/2021

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 16.575/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
008/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Solagos Comércio e Serviços Eireli. CNPJ (MF) 03.617.923/000185
Objeto: Aquisição de mobiliário para as
creches da rede municipal de ensino de
Saquarema /RJ.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor do Contrato: R$ 249.630,00 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos
e trinta reais).
Dotação Orçamentária:
PT:12.365.0046.1.092,
ND: 4.4.90.52.42.00
Fonte 1120,
Data da Assinatura: 06 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL AO
CONTRATO Nº 034/2021

Processo Administrativo nº 16.575/2020
Contrato nº 034/2021.
Objeto: Aquisição de mobiliário para
atender as unidades escolares e creches
do município de Saquarema/RJ.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do art.
67, da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.

Processo Administrativo nº 17.658/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
016/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para
atender a rede municipal de ensino.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação, em favor das empresas:
C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, os itens 15,31,37,44 e
45, no valor total de R$ 627.987,88 (seiscentos e vinte e sete mil novecentos e
oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos); em favor da empresa MERCADO
SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA - EIRELI, os itens 01,02,03,04,05,06,10,11,1
2,18,19,36,43,48,49,08,17,20,24,29,33,3
8 e 50 no valor total de R$ 3.536.359,50
(três milhões quinhentos e trinta e seis
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos); em favor da empresa SOLAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, os itens 21,30,32,40,41,42,47,22
e 28 no valor total de R$ 289.191,41 (duzentos e oitenta e nove mil cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos);
em favor da empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, os itens 07,09,26
e 46 no valor total de R$ 294.559,86 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos
e cinquenta e nove reais e oitenta e seis
centavos); em favor da empresa COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEI-
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RA LTDA , os itens 13,23,25,14,16,27 e
39 no valor total de R$ 2.052.568,95 (dois
milhões cinquenta e dois mil, quinhentos
e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e em favor da empresa W
S ARASERV COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME, os itens 34 e 35, no valor total
de R$ 789.647,09 (setecentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e nove centavos).
Saquarema, 07 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
023/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto registro de preços para aquisição de merenda escolar para a rede municipal de ensino, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
17.658/2020.
Contratado: O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s)
tabela(s) abaixo(s):
Fornecedor: Mercado São Lucas de Porto da Roça - EIRELI
CNPJ: 21.127.646/0001-04
Endereço: Avenida Saquarema, 4437 Loja- Porto da Roça – Saquarema – CEP: 28990-000
Fone: 22 2653-5599
Contato: Altamir Scarpini Ferreira

ITEM
01

02

03

04

05

06

08

10

TIPO DOS SERVIÇO

Unid QUANT.

ABOBRINHA, sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substâncias
kg
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
ABÓBORA, sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substâncias
kg
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
AVEIA, flocos finos, 100% natural, sem aditivos
ou conservantes, lacre de segurança, dados de
identificação, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade. Embalagem pct
contendo 200g. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade.
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, obtido
pela mistura de açúcar, cacau em pó solúvel,
extrato de malte, sal, leite em pó vitaminado e
desnatado, soro de leite em pó, vitamina A, B1,
B2, B6, vitamina C, vitamina D3, PP,
maltodextrina, estabilizadores, aromatizantes e
emulsificantes lecitina de soja, antioxidante ácido
ascórbico, com no máximo 28mg de sódio em pó
pct
fino e homogêneo. Deve ser isento de sujidades
e materiais estranhos. Admitindo teor de
umidade máxima de 3% em peso. Acondicionado
em embalagens de 400g, devendo conter
registro do Ministério da Saúde, data de
fabricação e prazo de validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade.
AÇÚCAR refinado, de 1ª qualidade, embalagem
em sacos plásticos íntegros, hermeticamente
fechados contendo 1kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
kg
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade.
ALFACE crespa. Folhas íntegras, frescas,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material
molh
terroso e unidade externa anormal, livre de
e
resíduos, fertilizante, sujidades, parasitas e
larvas. Sem danos físicos e mecânicos do
manuseio e transporte.
ARROZ branco, tipo 1, com embalagem de 5kg,
em sacos plásticos transparente e atóxico,
limpos, não violados e resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionado em externamente os kg
dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número do lote e data de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade.
BATATA DOCE, lisa, de 1ª qualidade, compacta
e firme sem lesões de origem física ou mecânica,
livre de sujidades. Com tamanho uniforme
devendo ser graúda. BATATA DOCE, lisa, de 1ª Kg
qualidade, compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, livre de sujidades.
Com tamanho uniforme devendo ser graúda.

6.099

17.055

16.223

7.136

9.734

MARCA
Qualitá

Qualitá

Yoki

Apty

Neve

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1,80

10.978,20

1,75

29.846,25

2,65

42.990,95

3,00

21.408,00

3,00

29.202,00

1,20

8.916,00

PC
7.430

20.846

Rozcato

18,40

383.566,40

18.276

Qualitá

2,00

36.552,00
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BERINJELA, sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substâncias
kg
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
BETERRABA, frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme, aroma,
cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos
kg
que lhe alterem a conformação e aparência.
Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e
tamanho padrão.
CARNE BOVINA patinho cortada em cubos, de
1ª qualidade carne limpa, congelada, sem
gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto,
cor e cheiro característicos. Livre de parasitas,
micróbios e qualquer substância nociva.
Embalagem deve estar intacta, polietileno,
transparente e atóxica. Deverá ser entregue em
embalagem de no máximo 2 kg, na qual deve
conter as seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e data
kg
de validade, identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou federal.
Deverá ser transportada em carro refrigerado ou
caixas isotérmicas conforme exigência da
Secretaria de Saúde. Prazo de validade mínimo
03 meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar em anexo a proposta, documentos
que comprovem a inspeção sanitária dos
produtos fornecidos de acordo com a legislação
vigente.
CEBOLA , sem réstia, seca, nova, de 1ª
qualidade, tamanho médio, com casca sã e sem kg
rupturas.
CENOURA, sem folhas, sadias, frescas, isenta
de substâncias terrosas, sujidades, casca sem kg
rupturas, tamanho médio.
CHUCHU, com a casca sã e sem rupturas,
kg
frescos, tamanho médio.
FEIJÃO preto, tipo 1, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios, com umidade permitida em lei,
isento de material terroso, sujidades e mistura de
outras espécies, acondicionado em pacote de 01
kg
e
embalagem
plástica
resistente.
kg
Acondicionado em externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação
nutricional, número do lote e data de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade.
MACARRÃO formato espaguete, massa
alimentícia tipo seca pra macarronada, sêmola
com ovos, cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos,
água e demais substâncias permitidas, isenta
de corantes artificiais, sujidades e parasitas,
admitindo umidade máxima de 13 %.
kg
Acondicionada em saco plástico transparente,
atóxico com 1 kg. Acondicionado em
externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número do
lote e data de validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade.
MISTURA PRONTA PARA BOLO, nos sabores:
cenoura, baunilha e coco. Apresentação em
embalagens de 400g, que devem conter a parte
externa os dados de identificação, procedência, unid
informações nutricionais, número de lote, ade
quantidade do produto. A embalagem deve estar
íntegra e livre de qualquer sujidade. Validade
mínima de 90 dias a partir da data de entrega.
PÃO tipo bisnaguinha, careca, acondicionado em
pct
embalagem plástica, tendo em média 15 a 20

6.099

Qualitá

2,35

14.332,65

2,40

27.945,60

18,79

1.099.196,2
1

Qualitá
11.644

58.499

Frigansi

12.767

Qualitá

2,20

28.087,40

23.858

Qualitá

2,15

51.294,70

1,23

28.262,94

22.978

Qualitá

Objeto: A presente Ata tem por objeto registro de preços para aquisição de merenda escolar para a rede municipal de ensino, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
17.658/2020.
Contratado: O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s)
Fornecedor: Comercio abaixo(s):
de Gêneros alimentícios Vieira LTDA
tabela(s)
CNPJ: 10.866.908/0001-36
Endereço:
Avenida
Cotril,
Jamapará
– sapucaia
RJ – CEP: 25.887-000
Fornecedor:
Comercio
de 3060
Gêneros
alimentícios
Vieira–LTDA
Fone: 32
3466-3692
CNPJ:
10.866.908/0001-36
Contato: Pedro
França
Oliveira
Endereço:
Avenida
Cotril,
3060 Vieira
Jamapará – sapucaia – RJ – CEP: 25.887-000
Fone: 32 3466-3692
Contato: Pedro França Oliveira Vieira

ITEM
73.932

Do sul

6,03

445.809,96

Amália

29.572

41.976

10.816

unidades, com peso min. de 300g. Validade
mínima de 10 dias a partir da data de entrega.
PEITO DE FRANGO sem osso, cortado em fatias
(filé), sem pele, congelado. Embalagem deve
estar intacta, polietileno, transparente, atóxica.
Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso,
data de processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de kg
108.516
inspeção estadual ou federal. Prazo de validade
mínimo 03 meses a contar a partir da data de
entrega. Apresentar em anexo a proposta,
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos de acordo com
a legislação vigente.
SALSA
E
CEBOLINHA
de
primeira,
apresentando grau de evolução completo do molh
4.954
tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de
e
sujidades, parasitas e larvas.
REQUEIJÃO SEM LACTOSE, cremoso, com os
seguintes
ingredientes:
leite
desnatado
pasteurizado, creme de leite pasteurizado,
cloreto de sódio, enzima lactase, regulador de
acidez, ácido lático, estabilizante polifosfato de
unid
sódio e conservador sorbato de potássio.
550
ade
Acondicionado em vasilhame com tampa que
possibilite vedar o produto após sua abertura.
Embalagem de 180g. Deve conter a data de
validade na embalagem do produto. Validade
mínima de 10 dias a partir da data de entrega.
IOGURTE SEM LACTOSE integral, com polpa
de fruta, sem lactose, acondicionado em
embalagem primária de polietileno tipo frasco,
contendo aproximadamente 900 g de volume
líquido. Acondicionado em externamente os unid
806
dados de identificação, procedência, informação ade
nutricional, ingredientes, número do lote e data
de validade. O produto deverá apresentar
validade mínima de 3 meses a partir da data de
entrega na unidade.
LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, instantâneo, de
1ª qualidade. Acondicionada em embalagem
hermeticamente fechada, empilhável, poliéster
metalizado, resistente e termosodavel, com
380g. Deve conter os seguintes ingredientes:
leite integral, enzima lactase, vitaminas A, E e D,
e emulsificante lecitina de soja. Deve conter na pct
8.721
embalagem externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número do lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura. Validade mínima de 10 meses a
partir da data de entrega.

3,10

Regina

Seven Boys

LAR

PC

Elegê

91.673,20

2,00

83,952,00

3,00

32.448,00

8,59

932.152,44

1,50

7.431,00

5,90

3.245,00

25

25
Elegê

10,50

8.463,00

27
Nestlê

13,60

118.605,60

Valor total de: R$ 3.536.359,50 (Três milhões quinhentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Ricardo Menezes e Souza – matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação
Valor total de R$: R$ 3.536.359,50
(Três milhões quinhentos e trinta e
seis mil trezentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta centavos).
A fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor
Ricardo Menezes e Souza –
matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
024/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2021

TIPO DOS SERVIÇO

Unid QUANT.

BISCOITO
TIPO
CREAM
CRACKER,
TIPO DOS SERVIÇO
ITEM consistência crocante, s/ corantes artificiais,
embalagem plástica
embalagem
tripla de
TIPO atóxica,
CREAM
CRACKER,
13 BISCOITO
400g, com validade
descrita
sua embalagem.
consistência
crocante,
s/ em
corantes
artificiais,
O produto deverá
apresentar
validade mínima
embalagem
plástica
atóxica, embalagem
tripla de
13 12 meses a partir da data de entrega na unidade.
400g, com validade descrita em sua embalagem.
IOGURTE
integral,
com validade
polpa mínima
de fruta,
O
produto deverá
apresentar
de
acondicionado
embalagem
de
12
meses a partirem
da data
de entregaprimária
na unidade.
polietileno integral,
tipo comfrasco,
contendo
IOGURTE
polpa de
fruta,
aproximadamenteem900g
de volume líquido.
acondicionado
embalagem
primáriaDeve
de
conter nos ingredientes:
Leite
açúcar,
polietileno
tipo
frasco,Integral,contendo
preparado de fruta 900g
(água,defrutose,
de Deve
fruta,
aproximadamente
volumepolpa
líquido.
amido nos
modificado,
espessante
goma xantana,
conter
ingredientes:
Leite Integral,
açúcar,
aromatizantes,
preparado
de fruta acidulante
(água, frutose,ácido
polpa decítrico,
fruta,
14 amido
conservador
sorbatoespessante
de potássio
corante
modificado,
gomae xantana,
artificial
azorrubina),
leite em ácido
pó desnatado,
aromatizantes,
acidulante
cítrico,
amido
modificado,
frutose,
fermento
lácteo
14 conservador sorbato de potássio e corantee
estabilizante
pecitina.leite Acondicionado
em
artificial azorrubina),
em pó desnatado,
externamente
os frutose,
dados fermento
de identificação,
amido modificado,
lácteo e
procedência,
informação
nutricional,
estabilizante pecitina.
Acondicionado
em
ingredientes, número
do lote ede
dataidentificação,
de validade.
externamente
os dados
O produto deverá apresentar
validade nutricional,
mínima de
procedência,
informação
3 meses a partir
da data
ingredientes,
número
do de
loteentrega
e datana
deunidade.
validade.
CARNE
MOÍDA validade
patinho,mínima
de de
1ª
O
produto BOVINA
deverá apresentar
carne da
limpa,
semunidade.
gordura,
3qualidade,
meses a partir
data congelada,
de entrega na
sem pelanca,
sem sebo.
aspecto,decor 1ª
e
CARNE
BOVINA
MOÍDACompatinho,
cheiro característicos.
Livre desemparasitas,
qualidade,
carne limpa, congelada,
gordura,
micróbios
e sem
qualquer
substância
sem
pelanca,
sebo. Com
aspecto,nociva.
cor e
Embalagem
deve estar Livre
intacta,
cheiro
característicos.
de polietileno,
parasitas,
transparenteee atóxica.
ser entregue
em
micróbios
qualquerDeverá
substância
nociva.
embalagem de no máximo 2kg, na qual deve
Embalagem deve estar intacta, polietileno,
conter as seguintes informações: identificação da
transparente e atóxica. Deverá ser entregue em
16 empresa, peso, data de processamento, data de
embalagem de no máximo 2kg, na qual deve
validade, identificação do tipo de carne, carimbo
conter as seguintes informações: identificação da
de inspeção estadual ou federal. Deverá ser
16 empresa, peso, data de processamento, data de
transportada em carro refrigerado ou caixas
validade, identificação do tipo de carne, carimbo
isotérmicas conforme exigência da Secretaria de
de inspeção estadual ou federal. Deverá ser
Saúde. Prazo de validade mínimo 03 meses a
transportada em carro refrigerado ou caixas
contar a partir da data de entrega. Apresentar em
isotérmicas conforme exigência da Secretaria de
anexo a proposta, documentos que comprovem a
Saúde. Prazo de validade mínimo 03 meses a
inspeção sanitária dos produtos fornecidos de
contar a partir da data de entrega. Apresentar em
acordo com a legislação vigente.
anexo a proposta, documentos que comprovem a
FARINHA de mandioca, de 1ª qualidade, com
inspeção sanitária dos produtos fornecidos de
registro no ministério competente, embalagem de
acordo com a legislação vigente.
1kg. Acondicionado em externamente os dados
FARINHA
de mandioca,
de 1ª qualidade,
com
de identificação,
procedência,
informação
23 registro no ministério competente, embalagem de
nutricional, número do lote e data de validade. O
1kg.
Acondicionado
em externamente
os dados
produto
deverá apresentar
validade mínima
de 6
de identificação, procedência, informação
23 meses a partir da data de entrega na unidade.
nutricional, número do lote e data de validade. O
produtomimoso
deverá apresentar
FUBÁ
de milho, validade
produto mínima
obtido de
pela6
meses a partir
da data
entrega
na unidade. ou
moagem
do grão
de de
milho,
desgerminado

39

Unid QUANT.
pct

12.252

pct

12.252

MARCA

MARCA
Cadore
Cadore

PREÇO
UNITÁRIO
PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
VALOR
TOTAL

2,80

34.305,60

2,80

34.305,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
025/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto registro de preços para aquisição de merenda escolar para a rede municipal de ensino, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
17.658/2020.
Contratado: O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s)
tabela(s) abaixo(s):
Fornecedor: C. Teixeira 110 Comércio de Alimentos LTDA
CNPJ: 03.279.529/0001-84
Endereço: Rua Capitão Félix, 110 Rua 13 Loja 13 Benfica – Rio de janeiro – RJ – CEP: 20.920-310
Fone: 21 – 2589 - 4557
Contato: Moisés Santos Silva

ITEM
unid
ade
unid
ade

10.816

Frutybom

4,50

48.672,00

10.816

Frutybom

4,50

48.672,00

15

31

kg

57.565

Vieira SIE –
RJ1207

19,69

1.133.454,8
5

kg

57.565

Vieira SIE –
RJ1207

19,69

1.133.454,8
5

37

KG

7.394

KG

7.394

não, deverão ser fabricadas a partir de matérias
FUBÁ
mimoso
de milho,
obtido
pela
primas sãs
e limpas,
isentas produto
de matérias
terrosas
moagem
do grão
milho, estar
desgerminado
ou
e parasitos.
Não de
poderão
úmidos ou
não, deverão
fabricadas
a partir
rançosos,
comserumidade
máxima
dede15matérias
% p/p,
primas
sãs emáxima
limpas, isentas
de matérias
com acidez
de 5% p/p,
com no terrosas
mínimo kg
ede parasitos.
Não
poderão
estar
úmidos
ou
7%p/p de proteína. Com o rendimento mínimo
rançosos,
com umidade
15do%peso
p/p,
após o cozimento
de 2,5 máxima
vezes a de
mais
com
5% p/p, comde
no mínimo
antesacidez
da máxima
cocção. deEmbalagem
1 kg. kg
de
7%p/p de proteína.
Com o rendimento
mínimo
Acondicionado
em externamente
os dados
de
após
o
cozimento
de
2,5
vezes
a
mais
do
peso
identificação,
procedência,
informação
antes
da número
cocção.do lote
Embalagem
1 kg.
nutricional,
e data de de
validade.
O
Acondicionado
em externamente
dadosdede
produto
deverá apresentar
validadeos
mínima
6
identificação,
procedência,
informação
meses
a partir da data
de entrega na unidade.
nutricional,
número
dointegral,
lote e data
de validade.
O
LEITE
de vaca
em pó
instantâneo,
de 1ª
qualidade. Acondicionada em embalagem
hermeticamente fechada, empalhável, poliéster
metalizado,
resistente
e
termosodavel.
Embalagem contendo 400g. Deve conter na
embalagem externamente os dados de pct
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número do lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura. Validade mínima de 10 meses a
partir da data de entrega.
PEIXE (FILÉ DE PESCADA); isento de escamas
e couro, espinhas, nadadeiras, cabeça e
vísceras; sem aditivos ou conservantes;
congelado a -18° c, mantido no resfriamento em
10° c no freezer. Aspecto: próprio da espécie;
cor: própria da espécie (branca), sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio,
kg
isento de parasitos, larvas, fungos e sem odor e
sabor de ranço. Embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 dias. Peso
líquido de 1 kg por embalagem primária.

Papo 10

Papo 10

2,70

19.963,80

2,70

19.963,80

5.545

Campo
Bom

2,55

14.139,75

5.545

Campo
Bom

2,55

14.139,75

45

48.668

Danky

10,20

496.413,60

Vieira SIE –
RJ1207
16.265

18,79

305.619,35

Valor total de: R$ 2.052.568,95 (Dois
milhões cinquenta e dois mil quinhentos
e sessenta e oito reais e noventa e cinco
centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Ricardo Menezes e Souza – matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação
Valor total de R$: R$ 2.052.568,95
(Dois milhões cinquenta e dois mil
quinhentos e sessenta e oito reais e
noventa e cinco centavos).
A fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor
Ricardo Menezes e Souza –
matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

05

44

TIPO DOS SERVIÇO

Unid QUANT.

CANELA em pó fina e homogênea, embalagem
de 30g. Proveniente de cascas sãs, limpas e
secas, com aspecto cheiro aromático e sabor
próprio. Deve conter o prazo de validade na pct 16.223
embalagem. O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da data de
entrega na unidade.
MANTEIGA, de primeira qualidade com sal. Com
os seguintes ingredientes: creme pasteurizado
obtido a partir do leite de vaca. Deve ser um
produto gorduroso obtido exclusivamente pela
bateção e malaxagem, com ou sem modificação
biológica de creme pasteurizado derivado
exclusivamente do leite de vaca. A matéria gorda
pote 21.714
da manteiga deverá estar composta
exclusivamente de gordura láctea. Não deverá
conter: gordura vegetal hidrogenada, corantes e
aromatizantes artificiais. Acondicionada em potes
de 500g. Deve conter a validade na embalagem
e o prazo de validade com no mínimo 6 meses a
partir da entrega do produto.
PÃO de forma integral, acondicionado em
embalagem plástica, contendo descrição
característica do produto, com peso de 500g. pct
Validade mínima de 10 dias a partir da data de
entrega.
SUCO concentrado líquido para refresco de fruta.
Sabor de CAJU, contendo suco concentrado
natural da fruta e aroma natural da fruta, sem
necessidade de refrigeração antes de aberto,
com diluição de 1x9, acondicionado em garrafas
plásticas resistentes de 1 litro cada, com validade
de 01 ano. O produto não deverá conter litro
corantes, deverá apresentar as características
organolépticas próprias da matéria prima de sua
origem. Rótulo com informação nutricional de
acordo com a porção especificada, dados do
fabricante, prazo de validade e lote. Validade
mínima de 90 dias a partir da data de entrega.
SUCO Concentrado líquido para refresco de
fruta. Sabor de MARACUJÁ, contendo suco
concentrado natural da fruta e aroma natural da
fruta, sem necessidade de refrigeração antes de
aberto, com diluição de 1x9, acondicionado em
garrafas plásticas resistentes de 1 litro cada, com
validade de 01 ano. O produto não deverá conter litro
corantes, deverá apresentar as características
organolépticas próprias da matéria prima de sua
origem. Rótulo com informação nutricional de
acordo com a porção especificada, dados do
fabricante, prazo de validade e lote. Validade
mínima de 90 dias a partir da data de entrega.

34.068

6.489

MARCA

PREÇO
UNITÁRIO

Ello

2,36

38.286,28

15.99

347.206,86

4,09

139.338,12

4,61

29.914,29

9,03

73.242,33

Lactmilk

Kaesse

Da fruta

VALOR
TOTAL

Da fruta

8.111

Valor total de: R$ 627.987,88 (seiscentos e vinte e sete mil novecentos e oitenta
e sete reais e oitenta e oito centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Ricardo Menezes e Souza – matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
026/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto registro de preços para aquisição de merenda escolar para a rede municipal de en-

Fornecedor: Solagos Comércio e Serviços EIRELI
CNPJ: 03.617.923/0001-85
Endereço: Avenida Mario vasconcelos, 20 loja 101 Centro – Araruama – Cep: 28.970-000
Fone: 22 – 98817-5510
Contato: Luciana de Almeida Dantas

ITEM
21

D.O.S

Uni
TIPO DOS SERVIÇO
QUANT.
d
COUVE manteiga, folhas íntegras, firmes e
intactas, sem manchas, isentas de material
molh
terroso, livre de sujidades, parasitas e larvas,
7.430
e
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio do transporte e manuseio.
ERVILHA SECA, tipo 1, isenta de matéria
terrosa, de parasitas, detritos de animais ou
vegetais, pedaços de grãos ardidos, chochos,
imaturos, manchados, mofados, carunchados e
descoloridos, que prejudiquem sua aparência e pct
8.950
qualidade. Produção de última safra. Pacote de
potietileno atóxico, resistente, contendo peso
líquido de 500 g, com validade mínima de 10
meses a partir da entrega do produto.
MAÇÃ nacional, espécie vermelha, apresentando
tamanho e conformação uniforme, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e Kg
31.641
firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
MASSA para sopa (argolinha, conchinha e
letrinha) com sêmola e ovos. Apresentação em
embalagem de 500 g, que devem apresentar
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número pct
3.021
do lote, data de validade, quantidade do produto
e atender as especificações técnicas da ANVISA
e INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.
MELANCIA, in natura; redonda; graúda; de
primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvida e madura; com polpa firme e
intacta. MELANCIA, in natura; redonda; graúda; kg
21.312
de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvida e madura; com polpa firme e
intacta.

MARCA

PREÇO
UNITÁRIO

In Natura

1,26

VALOR
TOTAL

9.361,80

Ano III ● Nº 621
Quinta-feira, 15 de abril de 2021

22
Rosa
4,65
41.617,50
DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA

sino, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
17.658/2020.
Contratado: O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s)
tabela(s) abaixo(s):

28

30

32

40

41

42

47

Valor total de: R$ 789.647,09 (setecentos e oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e nove centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Ricardo Menezes e Souza – matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
027/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto registro de preços para aquisição de merenda escolar para a rede municipal de ensino, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
17.658/2020.
Contratado: O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s)
tabela(s) abaixo(s):
Fornecedor: Solagos Comércio e Serviços EIRELI
CNPJ: 03.617.923/0001-85
Endereço: Avenida Mario vasconcelos, 20 loja 101 Centro – Araruama – Cep: 28.970-000
Fone: 22 – 98817-5510
Contato: Luciana de Almeida Dantas

ITEM
21

22

28

30

TIPO DOS SERVIÇO
COUVE manteiga, folhas íntegras, firmes e
intactas, sem manchas, isentas de material
terroso, livre de sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio do transporte e manuseio.
ERVILHA SECA, tipo 1, isenta de matéria
terrosa, de parasitas, detritos de animais ou
vegetais, pedaços de grãos ardidos, chochos,
imaturos, manchados, mofados, carunchados e
descoloridos, que prejudiquem sua aparência e
qualidade. Produção de última safra. Pacote de
potietileno atóxico, resistente, contendo peso
líquido de 500 g, com validade mínima de 10
meses a partir da entrega do produto.
MAÇÃ nacional, espécie vermelha, apresentando
tamanho e conformação uniforme, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
MASSA para sopa (argolinha, conchinha e
letrinha) com sêmola e ovos. Apresentação em
embalagem de 500 g, que devem apresentar
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade do produto
e atender as especificações técnicas da ANVISA
e INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.
MELANCIA, in natura; redonda; graúda; de

Uni
QUANT.
d

MARCA

PREÇO
UNITÁRIO

In Natura

1,26

8.950

Rosa

4,65

41.617,50

31.641

In Natura

2,77

87.645,57

3.021

Santa
Amália

2,49

7.522,29

molh
7.430
e

pct

Kg

pct

VALOR
TOTAL
9.361,80

REPOLHO verde, isento de enfermidades, livres
de resíduos, fertilizantes, sujeira, parasita e
larvas. Sem lesões de origem física ou mecânica
oriunda de manuseio ou transporte.
REQUEIJÃO cremoso, com os seguintes
ingredientes: leite pasteurizado, creme de leite,
sal e fermento lácteo. Acondicionado em
vasilhame com tampa que possibilite vedar o
produto após sua abertura. Embalagem de 200g.
Deve conter a data de validade na embalagem
do produto. Validade mínima de 10 dias a partir
da data de entrega.
SAL refinado iodado, embalagem plástica,
resistente e transparente, de 1kg, com a validade
descrita na sua embalagem. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade.
VINAGRE de álcool, em garrafa de 750ml.
Embalagem plástica, resistente e transparente,
com validade descrita em sua embalagem. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade.

In Natura

2,77

87.645,57

Santa
Amália

2,49

7.522,29

In Natura

1,84

39.214,08

1,74

33.895,20

4,69

51.876,09

In natura
kg

19.480

unid
ade

11.061

kg

6.384

Rosa

1,20

7.660,80

garr
afa

4.928

Peixe

2,11

10.398,08

Macuco

Valor total de: R$ 289.191,41 (Duzentos
e oitenta e nove mil cento e noventa e um
reais e quarenta e um centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Ricardo Menezes e Souza – matrícula 960854-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
N° 038/2021

Processo Administrativo nº 15.885/2020
Modalidade: Pregão Presencial n°
022/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Mineração e Materiais de
Construção Pai e Filho - EIRELI - CNPJ
02.034.522/0001-30.
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de transporte,
transbordo e destinação final dos rejeitos
verdes urbano e dos resíduos sólidos das
classes IIA e IIB do Município de Saquarema.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor Total do Contrato: R$ 2.414.160,00
(dois milhões, quatrocentos e quatorze
mil, cento e sessenta reais).
Dotação Orçamentária:
PT 15.452.0012.2.012;
ND 3.3.90.39.04.00;
Fonte 1533;
Data da Assinatura: 12 de abril de 2021.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

06

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Processo Administrativo nº 15.885/2020
Contrato nº 038/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de transporte,
transbordo e destinação final dos rejeitos
verdes urbano e dos resíduos sólidos das
classes IIA e IIB do Município de Saquarema.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do art.
67, da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Camargo
Coutinho Vignoli – Matrícula nº 960180-1,
para exercer a função de fiscal do Contrato n° 038/2021 do Processo Administrativo n° 15.885/2020.
3 - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do
fornecimento do objeto, a fim de que as
normas que regulam a relação contratual
sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e
reportando-se à autoridade competente
quando necessária providência que não
esteja ao seu alcance.
Saquarema, 12 de abril de 2021.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

EXTRATO DE 4° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 035/2017

Processo Administrativo nº 146/2017
Ref. Prestação de serviços de manutenção do sistema elétrico e de Iluminação
Pública do Município.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Ilumisul Soluções Urbanas em Luminotécnica LTDA - CNPJ
12.917.918/0001-89
Objeto: Prorrogação da vigência do
Contrato firmado entre as partes em
02/05/2017.
Prazo: 12 (doze) meses
Valor do Termo Aditivo: R$ 1.775.000,00
(Um milhão, setecentos e setenta e cinco
mil reais)
Dotação Orçamentária:
PT 15.452.0015.2.015
ND 3.3.90.39.06.00 Fonte 1533
Data da Assinatura: 08 de abril de 2021.
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Lindonor Ferreira Rezende da Rosa
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO,
RECEITA E TRIBUTAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
04/2021 PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2021
O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos
aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, de que trata o Edital
nº 001/2021, conforme descrição abaixo,
para comparecer na Secretaria Municipal
de Educação, no Centro Administrativo
Ezio Ferreira Costa, localizado na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da Roça
- Saquarema - RJ, no dia 19 de abril de
2021, segunda-feira, conforme horário
abaixo especificado, para apresentação
dos documentos e habilitações exigidas
de seus respectivos cargos e realização
de exame médico admissional.
Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os
seguintes exames:
• Hemograma completo;
• Glicose;
• Uréia;
• Creatinina;
• Urina (EAS);
• Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante.
Segue abaixo a listagem dos documentos
que deverão ser apresentados (original e
cópia):
• 1 (uma) foto 3x4 colorida;
• Carteira de Identidade RG;
• CPF;
• Comprovante de Situação Cadastral do
CPF.
• Título Eleitor;
• Certificado de Reservista (candidato
masculino);
• Comprovante de Escolaridade/Especialização exigigido para o cargo: diploma ou
declaração de conclusão de curso;
• Comprovante de inscrição no PIS/PA-

SEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de endereço;
• Certidão nascimento, casamento ou
união estável;
• Certidão nascimento dos filhos menores
de 14 anos;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral,
de quitação com as obrigações eleitorais,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral
relativa à condenação criminal eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes;
• Carteira de conselho ou órgão da Classe
e comprovante de mensalidade/anuidade
paga ou declaração de regularização;
• Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do candidato e, se casado (Anexo I);
• Declaração de acumulação de cargo,
função ou emprego público da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, ou percebimento de proventos
decorrentes de aposentadoria e pensão
(Anexo II);
• Declaração de existência ou ausência
de penalidades disciplinares no exercício de cargo, função ou emprego público
(Anexo III);
• Declaração de inscrição no PIS/PASEP
(Anexo IV).
• Comprovante de Conta Corrente do
Banco Santander (caso possuam).
Dia: 19 de abril de 2021 (segunda-feira)
Local: Secretaria Municipal de Educação,
Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa
HORÁRIO: 13:00 h.
CARGO: PROFESSOR MG-1
AMPLA COCORRÊNCIA
CLASS
INSC

NOME COMPLETO

52

MG1-66

CLAUDIA FERNANDO DE ARAÚJO FRANÇA

53

MG1-841

ANA PAULA DA SILVA MOREIRA

54

MG1-164

RAQUIEL NUNES CALDEIRA SANTOS

55

MG1-592

DELVIRA BARBOSA DE AZEREDO SANTANA

56

MG1-1569

RENATA DOS SANTOS BATISTA

57

MG1-1263

MAGDA LURDES BARRETO FERREIRA

58

MG1-1043

ROBERTA PONCEANO CONCEIÇÃO

59

MG1-964

MARIA CONCEICAO SOUZA SANTANA PRAZERES

60

MG1-438

GABRIELLY DO NASCIMENTO B. P. B. BEVILAQUA

61

MG1-1005

DAIANA FERREIRA COUTO

62

MG1-1393

VANESSA DOS SANTOS GONÇALVES

63

MG1-1735

LEILA DALVA DA SILVA MENDES

64

MG1-1403

MARCELE PEDROSA DOS SANTOS

65

MG1-931

DANIELI MACHADO RIBAS

66

MG1-837

DANIELA MARINHO DA SILVA E SILVA

67

MG1-860

VIVIANE SILVA DE SOUZA

68

MG1-193

JOANA DARC MARINHO NUNES

69

MG1-1290

THAIS DA SILVA SILVEIRA

HORÁRIO: 14:00 h
CARGO: PROFESSOR MG-2 LÍNGUA PORTUGUESA

07

CLASS

INSC

NOME COMPLETO

14

MG2-1019

MICHELE OLIVEIRA DELGADO

15

MG2-408

ANA ANGÉLICA ROCHA FONSECA

16

MG2-718

RENATA PONCEANO DA CONCEIÇÃO

17

MG2-910

JOÃO PAULO BULHÕES E MATTOS

58

MG1-1043

ROBERTA PONCEANO CONCEIÇÃO

59

MG1-964

MARIA CONCEICAO SOUZA SANTANA PRAZERES

60

MG1-438

GABRIELLY DO NASCIMENTO B. P. B. BEVILAQUA

61

MG1-1005

DAIANA FERREIRA COUTO

62

MG1-1393

VANESSA DOS SANTOS GONÇALVES

63

MG1-1735

LEILA DALVA DA SILVA MENDES

64

MG1-1403

MARCELE PEDROSA DOS SANTOS

65

MG1-931

DANIELI MACHADO RIBAS

66

MG1-837

DANIELA MARINHO DA SILVA E SILVA

67

MG1-860

VIVIANE SILVA DE SOUZA

68

MG1-193

JOANA DARC MARINHO NUNES

69

MG1-1290

THAIS DA SILVA SILVEIRA

HORÁRIO: 14:00 h
CARGO: PROFESSOR MG-2 LÍNGUA PORTUGUESA
CLASS

INSC

NOME COMPLETO

14

MG2-1019

MICHELE OLIVEIRA DELGADO

15

MG2-408

ANA ANGÉLICA ROCHA FONSECA

16

MG2-718

RENATA PONCEANO DA CONCEIÇÃO

17

MG2-910

JOÃO PAULO BULHÕES E MATTOS

18

MG2-1010

VANESSA GERMANO RIBEIRO

CARGO: PROFESSOR MG-2 MATEMÁTICA
CLASS

INSC

NOME COMPLETO

6

MG2-1473

WÁLACE DA SILVA BELISÁRIO FERNANDES

7

MG2-387

BRUNO LOPES CABRAL

CARGO: PROFESSOR MG-2 CIÊNCIAS
CLASS

INSC

NOME COMPLETO

5

MG2-62

GEORGIANNA SILVA DOS SANTOS

6

MG2-366

VIVIANE VIEIRA

CARGO: PROFESSOR MG-2 HISTÓRIA
CLASS
9

INSC

NOME COMPLETO

MG2-1222

RAFAEL HADDAD CURY PINTO

10

MG2-334

ALMIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR

11

MG2-1362

RAFAEL VIANA DA SILVA

12

MG2-371

HÉRICA MELLO DO CARMO DOS SANTOS

CARGO: PROFESSOR MG-2 GEOGRAFIA
CLASS

INSC

4

MG2-1063

5

MG2-85

NOME COMPLETO

MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA

SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO

CARGO: PROFESSOR MG-2 INGLÊS
CLASS

INSC

NOME COMPLETO

9

MG2-1214

JULIO CESAR PEREIRA FUMAUX

10

MG2-478

PATRÍCIA SENA DA SILVA

Em obediência aos decretos e normas vigentes, informamos que será obrigatório
o uso de máscara facial de proteção, uma
vez que estarão em um espaço público,
assim como faz necessário a obediência
às regras de distânciamento social e respeitar rigorosamente os horários
estipulados acima.
O não comparecimento no prazo legal
estabelecido neste Edital de Convocação
implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal
de Administração, Receita e Tributação
convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 13 de abril de 2021.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação
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