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SALVAMAR DE SAQUAREMA RECEBE A
DOAÇÃO DE 10 PRANCHÕES
A Prefeitura de Saquarema,
por meio do Grupamento
Marítimo – Salvamar, recebeu nesta segunda-feira, 26,
a doação de 10 pranchões
de resgate aquático. Os equipamentos foram doados
pelos atletas Rodrigo Minotauro e Rico de Souza.
Medindo pouco mais de 3
metros de comprimento, as
pranchas foram desenhadas
e construídas especialmente
para o Salvamar de Saquarema. Elas serão utilizadas no
socorro de afogados no mar
da cidade, ficando baseadas
em diversos pontos e bases
de socorro do grupamento.
“Escolhemos
Saquarema
pela cidade representar uma
excelente energia entre o
surf e demais esportes. O
Rico de Souza veio com a
ideia e nós, prontamente,
aceitamos porque acreditamos no potencial da cidade”,
informou o lutador de MMA
Rodrigo Minotauro.

O Salvamar recebeu dez novos pranchões para auxiliar no resgate dos afogados

Entrega foi na Casa do Surf, em Itaúna

Pranchões estão na base do Salvamar

“Conheço as ondas de
Saquarema desde a década
de 60 e sei da importância do
Salvamar aqui na cidade. Estes equipamentos ajudarão
no socorro e salvamento de
diversos banhistas”, completou o surfista Rico de Souza.

só tenho a agradecer ao Rico do Grupamento Marítimo,
e ao Minotauro pela doação sob responsabilidade do Saldestes pranchões. Desde o vamar.
início do ano, o Salvamar já
realizou mais de 800 salvamentos em nosso litoral e estes equipamentos ajudarão a
salvar ainda mais vidas”.

Durante a entrega, a Prefeita Manoela Peres agradeceu
a doação e ressaltou a importância dos pranchões no
dia a dia da corporação: “Eu

As pranchas foram feitas
pela First Glass e doadas ao
município pela marca Minotauro Energy Drinks. Os equipamentos já estão na sede
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAQUAREMA
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Secretário Municipal de
Meio Ambiente
Gilmar Rocha de Magalhães

Secretário Municipal de Segurança
e Ordem Pública
Evanildo Andrade dos Santos
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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
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Nilson da Costa Cardoso Júnior

Secretário Municipal de Saúde
João Alberto Teixeira Oliveira

Manoela Ramos de Souza
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Secretário Municipal de Finanças
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Daniele Borges dos Santos Vignoli
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Marco Aurelio Sampaio Leite
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Secretário Municipal de Planejamento
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Secretária Municipal da Mulher
Marcia de Almeida Silva Azeredo

Secretário Municipal de Urbanismo
Felipe de Oliveira Araujo

Secretária Municipal de Educação
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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
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e Assistência dos Servidores de
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Secretário Municipal de
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Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico
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Secretário Municipal de Cultura
Manoel Vieira Gomes Junior
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ATOS DA PREFEITA
PORTARIA Nº 584
DE 27 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;
Considerando o que determina o inciso
II do art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988;
Considerando o regulamento do Concurso Público de que trata o Edital de nº
01/2015;
Considerando os artigos 8º, 9º, 10º e 11º
da lei Municipal nº 97 de 13 de novembro
de 1993 - Estatuto dos Servidores Públicos de Saquarema;
Considerando finalmente, decisão judicial prolatada nos autos nº 0000684051.2017.8.19.0058;
RESOLVE
Nomear Marcio Luiz dos Santos Monteiro
para tomar posse no cargo de Arquiteto, mediante aprovação e habilitação no
concurso público referente a provimento
funcional do quadro permanente do Município de Saquarema, realizado em conformidade com o Edital nº 001/2015.
O nomeado exercerá suas atribuições em
regime de estágio probatório, nos termos
na legislação vigente.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
revogando as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 27 de abril de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
N° 031/2021

Processo Administrativo nº 72/2021
Modalidade: Carta Convite n°001/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: MVA Comércio e Serviços de Informática LTDA-ME - CNPJ
13.705.746/0001-42.
Objeto: Aquisição de produtos para impressora de crachás para a confecção de
crachás que serão utilizados para identificação de todos os servidores do município de Saquarema/RJ.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Valor Total do Contrato: R$ 36.378,00
(trinta e seis mil trezentos e setenta e oito
reais).
Dotação Orçamentária:
PT 04.122.0003.2.003;
ND 3.3.90.30.45.00;
Fonte 1533;
Data da Assinatura: 26 de março de
2021.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 72/2021.
Contrato nº: 031/2021.
Objeto: Aquisição de produtos para impressora de crachás para a confecção de
crachás que serão utilizados para identificação de todos os servidores 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 n. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Willy de
Barros Coutinho – Matrícula nº 8161-1,
para exercer a função de fiscal do Contrato n° 031/2021 do Processo Administrativo n° 72/2021.
3 - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformida-
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de 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, 26 de março de 2021.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EXTRATO DE TERMO DE
HOMOLOGO E ADJUDICO

Processo Administrativo nº: 103/2021.
Modalidade: Convite nº 003/2021.
Objeto: Serviços gráficos para confecção
de material didático para ensino a distância em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid - 19.
Homologo e Adjudico o resultado do
julgamento do respectivo procedimento
licitatório em favor da empresa A. C dos
Santos Oliveira Comercio e Serviços
LTDA ME, o item 01, no valor total de R$
168.870,00 (cento e sessenta e oito mil,
oitocentos e setenta reais), por ofertar o
menor preço por item, após parecer técnico da Controladoria Geral do Município,
resultado da licitação por modalidade
convite n° 003/2021.
Saquarema, 13 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO
N° 041/2021

Processo Administrativo nº 103/2021.
Modalidade: Carta Convite nº 003/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: A. C. dos Santos Oliveira
Comércio e Serviços LTDA. ME. CNPJ
(MF) 02.844.292/0001-74.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para reprodução de material didático (caderno
pedagógico) a serem utilizados domiciliarmente pelos alunos da Rede Municipal de
Educação de Saquarema/RJ.
Valor do Contrato: R$ 168.870,00 (cento
e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta
reais).
Dotação Orçamentária:
PT: 12.361.0025.2.095,
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Fonte: 1111, ND: 3.3.90.39.63.00,
PT: 12.365.0024.2.094,
Fonte: 1111, ND: 3.3.90.39.63.00
PT: 12.366.0044.2.097,
Fonte: 1111, ND: 3.3.90.39.63.00.
Data da Assinatura: 15 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 103/2021.
Contrato nº: 041/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para reprodução de material didático (caderno
pedagógico) a serem utilizados domiciliarmente pelos alunos da Rede Municipal de
Educação 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 n. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designada a servidora Patrícia da
Silva Oliveira – Matrícula nº 4610-8, para
exercer a função de fiscal do Contrato n°
041/2021 do Processo Administrativo n°
103/2021.
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, 15 de abril de 2021.
Lucimar Pereira V. da Costa
Secretária Municipal de Educação

o item 01, no valor total de R$ 115.549,79
(cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), por ofertar o menor preço por item,
conforme adjudicação e após parecer técnico da Controladoria Geral do Município,
resultado da licitação por pregão presencial n° 015/2021.
Saquarema, 15 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

Valor total de: R$ 115.549,79 (cento e
quinze mil quinhentos e quarenta e nove
reais e setenta e nove centavos).
A fiscalização e aprovação da execução
dos serviços e/ou fornecimentos ficará a
cargo do servidor Antonio Carlos P. A. Junior – matrícula 959311-1.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 030/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2021

Por meio de Solicitação, da empresa Comercial Milano Brasil LTDA, inscrita no
CNPJ: 01.920.177/0001-79, apresentou
pedido de desistência quanto ao fornecimento dos itens: nº 07 - Alho in natura, nº 09 Batata inglesa, nº 26 Inhame
e nº 46 Tomate. Referente ao processo
17.658/2020.
Solicito tornar sem efeito a publicação da
Homologação. Publicada no Diário Oficial
nº 621 em 15 de abril de 2021. Para nova
publicação após reclassificação dos itens.

Objeto: A presente Ata tem por objeto
registro de preços para contratação de
empresa especializada no fornecimento,
recarga e instalação de extintores de incêndio, conforme especificações constantes do termo de referência deste Edital, de
acordo com o processo administrativo nº
123/2021.
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):

EXTRATO DE CANCELAMENTO
DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CANCELAMENTO
DE ATA Nº 022/2021

Por meio da Solicitação, a empresa Comercial Milano Brasil LTDA, inscrita no
CNPJ: 01.920.177/0001-79, apresentou
pedido de desistência quanto ao fornecimento dos itens: nº 07 - Alho in natura, nº 09 Batata inglesa, nº 26 Inhame
e nº 46 Tomate. Referente ao processo
17.658/2020.

Torna-se, portanto, sem efeito as publicações das Atas de Registro de preços nº
023/2021, 026/2021 e 027/2021. Publicadas no diário oficial nº 621 em 15 de
abril de 2021. Para nova publicação após
reclassificação dos itens.

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 123/2021.
Modalidade: Pregão Presencial nº
015/2021.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento, recarga e instalação de extintores
de incêndio.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório em favor da empresa WC Extintores LTDA ME,

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 17.658/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
016/2021.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentí-
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cios 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, 12, 18, 19, 36, 43,
46, 48, 49, 08, 17, 20, 24, 29, 33, 38 e
50 no valor total de R$ 3.626.343,50 (três
milhões, seiscentos e vinte seis mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta
centavos); em favor da empresa Solagos
Comércio e Serviços EIRELI, os itens 09,
21, 26, 30, 32, 40, 41, 42, 47, 22 e 28 no
valor total de R$ 458.740,13 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e
quarenta reais e treze centavos); em favor da empresa Comercio de Gêneros
Alimentícios Vieira 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 07, 34 e 35,
no valor total de R$ 952.028,75 (novecentos e cinquenta e dois mil, vinte oito reais
e setenta e cinco centavos), por ofertarem
o menor preço por item, após reclassificação, resultado da licitação por pregão
presencial n° 016/2021.
Saquarema, 20 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)

38

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
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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, malto
dextrina, 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

MARCA
Qualitá

VALOR
TOTAL

1,80

10.978,20

1,75

29.846,25

2,65

42.990,95

3,00

21.408,00

48

17.055

16.223

7.136

9.734

Qualitá

Yoki

Apty

Neve

49

50

3,00

29.202,00

LAR

PC

Ceasa

Elegê

Elegê

Nestlê

8,59

932.152,44

1,50

7.431,00

4,00

89.984,00

5,90

3.245,00

10,50

8.463,00

13,60

118.605,60

Valor total de: R$ 3.626.343,50 (Três
milhões seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e três 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$: R$ 3.626.343,50
(Três milhões seiscentos e vinte e
seis mil, trezentos e quarenta e três
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

PC
7.430

20.846

18.276

Rozcato

Qualitá

BERINJELA, sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substâncias
kg
6.099
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
Qualitá
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
Qualitá
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos
kg
11.644
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
Frigansi
kg
58.499
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
12.767
Qualitá
rupturas.
CENOURA, sem folhas, sadias, frescas, isenta
de substâncias terrosas, sujidades, casca sem kg
23.858
Qualitá
rupturas, tamanho médio.
CHUCHU, com a casca sã e sem rupturas,
Qualitá
kg
22.978
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.
Do sul
kg
73.932
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
Amália
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
29.572
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
Regina
41.976
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
Seven Boys
pct
10.816
embalagem plástica, tendo em média 15 a 20
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
LAR
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
PC
4.954
tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de
e
sujidades, parasitas e larvas.
Tomate, aspecto globoso, cor vermelha,
classificada como legume, graúda, de polpa firme
e intacta, isento de enfermidades, livre de
Ceasa
Kg.
22.496
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem
lesões de origem física ou mecânica oriundas de
manuseio ou transporte.
REQUEIJÃO SEM LACTOSE, cremoso, com os
seguintes
ingredientes:
leite
desnatado
pasteurizado, creme de leite pasteurizado,
cloreto de sódio, enzima lactase, regulador de
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PREÇO
UNITÁRIO

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.
Tomate, aspecto globoso, cor vermelha,
classificada como legume, graúda, de polpa firme
e intacta, isento de enfermidades, livre de
Kg.
22.496
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem
lesões de origem física ou mecânica oriundas de
manuseio ou transporte.
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.

1,20

8.916,00

18,40

383.566,40

2,00

36.552,00

2,35

14.332,65

2,40

27.945,60

18,79

1.099.196,2
1

2,20

28.087,40

2,15

51.294,70

1,23

28.262,94

6,03

445.809,96

3,10

91.673,20

2,00

83,952,00

3,00

32.448,00

8,59

932.152,44

1,50

7.431,00

4,00

89.984,00

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 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):

Valor total de: R$ 952.028,75 (novecentos e cinquenta e dois mil, vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço fi-
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cará 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
09

21

22

26

28

30

32

40

TIPO DOS SERVIÇO
Batata inglesa, de 1ª qualidade, compacta e firme
sem lesões de origem física ou mecânica, livre de
sujidades. Com tamanho uniforme devendo ser
graúda.
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 polietileno
atóxico, resistente, contendo peso líquido de 500 g,
com validade mínima de 10 meses a partir da
entrega do produto.
Inhame, compacto e firme sem lesões de origem
física ou mecânica, livre de sujidades. Com tamanho
uniforme devendo ser graúda.
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 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; de primeira; livre de
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniformes; devendo ser bem desenvolvida e
madura; com polpa firme e intacta.

Unid QUANT.
Kg.

34.332

molh
7.430
e

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2,99

102.652,68

In Natura

1,26

9.361,80

Ceasa

pct

8.950

Rosa

4,65

41.617,50

Kg.

19.223

Ceasa

3,48

66.896,04

Kg

31.641 In Natura

2,77

87.645,57

2,49

7.522,29

pct

3.021

kg

21.312

REPOLHO verde, isento de enfermidades, livres de
resíduos, fertilizantes, sujeira, parasita e larvas.
kg
Sem lesões de origem física ou mecânica oriunda
de manuseio ou transporte.

19.480

REQUEIJÃO cremoso, com os seguintes
ingredientes: leite pasteurizado, creme de leite, sal e
fermento lácteo. Acondicionado em vasilhame com
41 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
42 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
47 validade descrita em sua embalagem. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega na unidade.

MARCA

Santa
Amália

In Natura

1,84

39.214,08

1,74

33.895,20

4,69

51.876,09

In natura

unid
ade

11.061

kg

6.384

Rosa

1,20

7.660,80

garra
4.928
fa

Peixe

2,11

10.398,08

Macuco

Valor total de: R$ 458.740,13 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos
e quarenta reais e treze 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

ND 3.3.90.30.05.00;
Fonte 1217.
Data da Assinatura: 12 de março de
2021
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
N° 010/2021

Processo Administrativo nº: 6906/2020.
Contrato nº: 010/2021.
Objeto: Aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI’s) para medidas
de segurança e combate ao coronavírus
(Covid-19) no 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 n. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designada a servidora Hermínia
Pinto Azeredo – Matrícula nº 49.603-1
para exercer a função de fiscal do Contrato n° 010/2021 do processo administrativo
n° 6906/2020.
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 março de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Processo Administrativo nº: 6.906/2020.
Modalidade: Pregão Presencial n°
048/2020.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada:
Avant
Project
Serviço e Comércio LTDA-ME - CNPJ
28.769.121/0001-11
Objeto: Aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI’s) para medidas
de segurança e combate ao Coronavírus
(Covid-19) no Município de Saquarema/
RJ.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total do Contrato: R$ 114.723,84
(cento e quatorze mil, setecentos e vinte
e três reais e oitenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 10.302.0017.2.074;
ND 3.3.90.30.05.00;
Fonte 1217.
Data da Assinatura: 12 de março de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
N° 011/2021

Processo Administrativo nº: 6.906/2020.
Modalidade: Pregão Presencial n°
048/2020.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada:
Limp
Safe
Comércio de Equipamentos EIRELI - CNPJ
08.973.252/0001-09
Objeto: Aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI’s) para medidas
de segurança e combate ao Coronavírus
(Covid-19) no Município de Saquarema/
RJ.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total do Contrato: R$ 97.358,40
(noventa e sete mil, trezentos e cinquenta
e oito reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 10.302.0017.2.074;
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EXTRATO DE TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº: 6906/2020.
Contrato nº: 011/2021.
Objeto: Aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI’s) para medidas
de segurança e combate ao coronavírus
(Covid-19) no 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 n. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designada a servidora Hermínia
Pinto Azeredo – Matrícula nº 49.603-1
para exercer a função de fiscal do Contrato n° 011/2021 do processo administrativo
n° 6906/2020.
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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 março de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
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