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"DEFESA CIVIL NO SEU BAIRRO"
CHEGA AO CENTRO DA CIDADE
A Prefeitura de Saquarema, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa
Civil, realiza hoje o projeto
“Defesa Civil no Seu Bairro”, que consiste no mapeamento das áreas de risco
nos bairros do município.
A equipe está no Centro, com
uma tenda montada na Praça
do Canhão, das 08 às 12 horas, recebendo os moradores
e escutando a população sobre as áreas de risco, aspectos sociais, capacidades e
infraestruturas da localidade.
O intuito do projeto é fortalecer as capacidades dos
territórios e da população, diminuindo a exposição às ameaças de desastres naturais,
como desabamentos e inundações nos períodos de chu- a estiagem causando danos
vas e de queimadas durante a fauna e o meio ambiente.
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AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 009/2021

Objeto: contratação de empresa de serviços de engenharia, com fornecimento de
material e mão de obra, para execução de
obra de pavimentação, drenagem e sinalização em diversos logradouros – fase 3,
no município de Saquarema-RJ, conforme
processo administrativo nº 15.490/2021.
Tipo de licitação: Concorrência Pública.
Data da Licitação: 20/12/2021.
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, nº 77 CEP 28.990-756, Centro - Saquarema.
Telefone: (22) 2655-6400, ramal 215.
Saquarema, 16 de novembro de 2021.
Danilo Goretti Villa Verde.
Secretário Municipal de Infraestrutura

COMISSÃO ESPECIAL DE
PREGÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 103/2021

Objeto: contratação de empresa especializada para a aquisição de automóveis
afim de atender a Gestão do Cadastro
Único, conforme processo administrativo
nº 14.052/2021
Tipo de licitação: Pregão Presencial.
Data da Licitação: 02/12/2021.
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, nº 77 CEP 28.990-756, Centro - Saquarema.
Telefone: (22) 2655-6400, ramal 215.
Saquarema, 16 de novembro de 2021.

Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

COMISSÃO ESPECIAL DE
PREGÃO - VISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 104/2021

Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de óleo lubrificante, fluido de freio e arla para manutenção da frota de veículos do transporte
escolar e da Secretaria Municipal de Educação – SME, do Município de Saquarema/RJ, conforme processo administrativo
nº 6.656/2021.
Tipo de licitação: Pregão Presencial.
Data da Licitação: 08/12/2021.
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, nº 77 CEP 28.990-756, Centro - Saquarema.
Telefone (22) 2655-6400, ramal 215.
Saquarema, 16 de novembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO
SINE DIE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 006/2021
O Presidente da CPL do Município de Saquarema, comunica aos interessados o
adiamento SINE DIE do certame Concorrência Pública n° 006/2021.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de
construção do Parque de Exposições em
Sampaio Correia, no Município de Saquarema-RJ, conforme processo administrativo nº 12.115/2021.
Obs.: O adiamento se dá para revisão do
instrumento convocatório.
Saquarema, 16 de novembro de 2021.
Samuel Aranda Neto.
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO
SINE DIE CONCORRÊNCIA
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PÚBLICA Nº 008/2021

O Presidente da CPL do Município de Saquarema, comunica aos interessados o
adiamento SINE DIE do certame Concorrência Pública n° 008/2021.
Objeto: contratação de empresa qualificada com fornecimento de serviços, materiais e técnicas construtivas que serão
empregados na construção de uma escola de educação infantil no bairro Bacaxá
no Município de Saquarema/RJ, conforme
processo administrativo nº 11.505/2021.
Obs.: O adiamento se dá para revisão do
instrumento convocatório.
Saquarema, 16 de novembro de 2021.
Samuel Aranda Neto.
Presidente

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 2.320/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
086/2021.
Objeto: Aquisição de medicamentos para
usos clínicos e cirúrgicos na Clínica Veterinária de Saquarema/RJ.
Homologo o resultado do julgamento
do respectivo procedimento licitatório,
e ato de adjudicação às folhas 326, em
favor da empresa Med Lagos Cirúrgica
Importação e Exportação LTDA - CNPJ
41.703.093/0001-06, para os itens 01, 05,
06, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 28,
30, 33 e 34 no valor total de R$ 99.292,50
(noventa e nove mil, duzentos e noventa e
dois reais e cinquenta centavos)
Saquarema, 12 de novembro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 2.945/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
089/2021.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos de “A – Z” constantes na CMED – ANVISA, leites, fraldas e
insumo, para os setores da saúde de demandas judiciais.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 1406, em favor
das empresas JBT Industria e Comercio
de Importação Exportação LTDA - CNPJ
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27.168.027/0001-44, para o lote I com o
percentual de desconto de 5,00% (cinco
por cento), lote II com o percentual de
desconto de 5,01% (cinco virgula zero um
por cento) no valor total de R$ 830.902,05
(oitocentos e trinta mil, novecentos e dois
reais e cinco centavos), lote III com o percentual de desconto de 5,00% (cinco por
cento), no valor total R$ 353.668,30 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos
e sessenta e oito reais e trinta centavos);
em favor da empresa Betel do Brasil Serviços, Distribuição e Importação LTDA CNPJ 24.099.485/0001-80, para o lote IV
com o percentual de desconto de 5,01%
(cinco virgula zero um por cento), no valor total de R$ 401.609,63 (quatrocentos e
um mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos).
Saquarema, 11 de novembro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

ERRATA DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do Município
de Saquarema, Edição n° 613, de 05 de
abril de 2021.
Processo nº 6.293/2020.
Onde se lê:
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação à folha 254, em favor da
empresa Master Gás Araruama Comércio
de Gás LTDA - CNPJ 19.237.582/0001-52,
o item 01, no valor total de R$ 56.691,00
(cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais).
Leia-se:
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação à folha 254, em favor da
empresa Master Gás Araruama Comércio
de Gás LTDA - CNPJ 19.237.582/000152, os itens 01 e 02, no valor total de R$
56.691,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais).
Saquarema, 16 de novembro de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DE CONTRATO
N° 014/2021

Processo Administrativo nº 11.595/2021

Modalidade: Pregão Presencial nº
091/2021.
Contratante: Município de Saquarema/
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.
Contratada: Invista Business Distribuidora, Serviços e Locações LTDA - CNPJ
16.820.967/0001-50.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem para atender ao Lar dos Idosos
do Município de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: até 03 (três) dias.
Valor Total do Contrato: R$ 7.126,00
(sete mil, cento e vinte e seis reais).
Dotação Orçamentária:
PT 08.241.0041.2.054;
ND 3.3.90.30.99.00;
Fonte 1093;
PT 08.241.0041.2.054;
ND 4.4.90.52.99.00;
Fonte 2533;
Data da Assinatura: 29 de outubro de
2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DE CONTRATO
N° 015/2021

Processo Administrativo nº 11.595/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
091/2021.
Contratante: Município de Saquarema/
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.
Contratada: Med Lagos Cirúrgica Importação e Exportação LTDA - CNPJ
41.703.093/0001-06.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem para atender ao Lar dos Idosos
do Município de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: até 03 (três) dias.
Valor Total do Contrato: R$ 2.010,00
(dois mil e dez reais).
Dotação Orçamentária:
PT 08.241.0041.2.054;
ND 3.3.90.30.99.00;
Fonte 1093;
PT 08.241.0041.2.054;
ND 4.4.90.52.99.00; Fonte 2533;
Data da Assinatura: 29 de outubro de
2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social.
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EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 11.595/21.
Contratos nº 014/2021 e n° 015/2021
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem para atender ao Lar dos Idosos
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 Federal n° 8.666, 21 de junho
de 1993.
2 – Fica designada a servidora Cláudia
Cristina Cabral, matrícula n° 727512-5
para exercer a função de fiscal do contrato nº 014/2021 e n° 015/2021 do processo
administrativo n° 11.595/21.
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, 29 de outubro de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 095/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
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Valor total: R$ 1.523,38 (um mil, quinhentos e vinte três reais e trinta e oito
centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
096/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Fornecedor: Construção & Lazer LTDA
CNPJ: 15.604.957/0001-14
Endereço: Rod. Amaral Peixoto, s/n Hawai – Araruama/RJ
CEP: 28.970-000
Telefone: 22 2667-3447
Contato: Clebson Barbosa da Silva
Item

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Valor total: R$ 36.696,00 (trinta e seis
mil, seiscentos e noventa e seis reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 097/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

14

15

16

18

19

20

22

23

24

28

Tipo dos Serviço
Fio 6 mm - Cabo flexível 6,0 mm - Recomendado para instalações
industriais, comercias e residenciais. Condutor de fios de cobre
eletrolítico. Tensão nominal: 450/750V. Temperatura máxima:
70°C. Não propaga chamas. Isolação em dupla camada (nas
seções
nominais
até
10mm²).
Peso:
1,9kg.
Possui característica de não-propagação e auto extinção do fogo.
Isolado em composto termoplástico.
Fio 4 mm - Cabo flexível 4,0 mm preto - Recomendado para
aplicações onde exigem-se cabos com maior flexibilidade, como
em redes de distribuição de energia industriais, comerciais e
residenciais, ligações de painéis e motores elétricos. Possui maior
facilidade na instalação e manuseio. Dados técnicos: Isolado de
PVC/A 70ºC - Composto termoplástico extrudado à base de
policloreto de vinila, com características especiais para não
propagação e auto extinção do fogo. Tensão de isolação: Até 750
volts.
Fio 35 mm - Cabo rígido cobre 1KV 35MM preto p/metro.
Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole,
encordoamento classe 2. Isolação de PVC/A 70°C - composto
termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com
características especiais para não propagação e auto extinção do
fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico
extrudado à base de policloreto de vinila. OBS. Para a cobertura
dos cabos de potência 0,6/1 kV unipolares, o composto
termoplástico utilizado apresenta características de não
propagação e auto extinção do fogo. 70°C em regime
permanente; 100°C em regime de sobrecarga;160°C em regime
de curto-circuito.
Fio 16 mm - cabo flexível 16,0 mm. Cor vermelho. Composição
cobre, PVC/A BWF-B. Tensões nominais de 450/750 V. Condutor
formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole,
encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação de
PVC 70 º C (policloreto de vinila) antichama, com características
especiais quanto à não propagação e auto extinção do fogo
(PVC/A-BWF-B).
Norma
aplicável
do
produto
NBR NM 247-3: cabos isolados sem PVC para tensões nominais
até
750
V
NBR NM 280: condutores de cabos isolados.
Fio rígido 50 mm - Condutor formado por fios de cobre nu,
têmpera mole, encordoamento classe 2. Isolação de PVC/A 70°C
- composto termoplástico extrudado à base de policloreto de
vinila, com características especiais para não propagação e
autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto
termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. OBS. Para
a cobertura dos cabos de potência 0,6/1 kV unipolares, o
composto termoplástico utilizado apresenta características de não
propagação e auto extinção do fogo. 70°C em regime
permanente;100°C em regime de sobrecarga;160°C em regime
de curto-circuito.
Abraçadeira copo 1. 1/2 - Aço galvanizado. Alto poder de fixação Ótima estabilidade - Ótimo acabamento - Alta resistência. Fixação
de dutos em paredes, tubos elétricos, tubos galvanizados, outros.
Pode ser instalada em madeira, alvenaria ou chapas metálicas, de
fácil instalação, basta apertar as porcas até fixar a tubulação
desejada. Sendo instalada através de porcas sextavadas e
arruelas de pressão de acordo com a bitola especifica.
Abraçadeira copo 3/4 - Aço galvanizado. Alto poder de fixação Ótima estabilidade - Ótimo acabamento - Alta resistência. Fixação
de dutos em paredes, tubos elétricos, tubos galvanizados, outros.
Pode ser instalada em madeira, alvenaria ou chapas metálicas, de
fácil instalação, basta apertar as porcas até fixar a tubulação
desejada. Sendo instalada através de porcas sextavadas e
arruelas de pressão de acordo com a bitola especifica.
Abraçadeira copo 1 - Aço galvanizado. Alto poder de fixação Ótima estabilidade - Ótimo acabamento - Alta resistência. Fixação
de dutos em paredes, tubos elétricos, tubos galvanizados, outros.
Pode ser instalada em madeira, alvenaria ou chapas metálicas, de
fácil instalação, basta apertar as porcas até fixar a tubulação
desejada. Sendo instalada através de porcas sextavadas e
arruelas de pressão de acordo com a bitola especifica.
Abraçadeira de nylon 200mm, 3,6mm - Com alta resistência à
tração, com proteção ultravioleta. Cor preta. Indicada para fixar e
organizar fios, cabos, entre outros.

Abraçadeira de nylon, preta, 640 mm x 12 mm. Com alta
resistência à tração, com proteção ultravioleta. Cor preta. Indicada
para fixar e organizar fios, cabos, entre outros.
Eletroduto 1. Fabricado de PVC antichama; - cor preta; tubos
fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas
extremidades; diâmetro do eletroduto (bitola) - 1". alta resistência
mecânica. Produtos têm maior resistência às substâncias que
constituem o concreto e a argamassa. Imune aos elementos
nocivos do solo. Não oxidam, mesmo quando expostos a
ambientes agressivos; produto antichama (não propaga chama),
atendendo à norma NBR 15465.
Eletroduto 1.1/2 - Fabricado de PVC antichama; - cor preta; Tubos
fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas
extremidades; diâmetro do eletroduto (bitola) - 1.1/2"alta
resistência mecânica. Produtos têm maior resistência às
substâncias que constituem o concreto e a argamassa. Imune aos
elementos nocivos do solo. Não oxidam, mesmo quando expostos
a ambientes agressivos; produto antichama (não propaga chama),
atendendo à norma NBR 15465.
Eletroduto 3/4 - Fabricado de PVC antichama; cor preta; - tubos
fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas
extremidades; - Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4" - alta
resistência mecânica. Produtos têm maior resistência às
substâncias que constituem o concreto e a argamassa. Imune aos
elementos nocivos do solo. Não oxidam, mesmo quando expostos
a ambientes agressivos; produto antichama (não propaga chama),
atendendo à norma NBR 15465; Roscas - NBR NM ISO 7-1; Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410.
Quadro de disjuntor 36 - Produto fabricado em PVC antichamas Para 27 disjuntores NEMA e 36 disjuntores DIN; Entradas nas
bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais para a instalação
dos eletrodutos roscáveis ou flexíveis tigreflex, com pastilhas
destacáveis; - possui entalhes para travar os fixadores para
drywall; - permite a aplicação em paredes de alvenaria e drywall; possui indicação de posição de montagem inscrita no fundo do
quadro; - torres de regulagem permitem até 5 níveis de regulagem
de altura dos disjuntores; - uso de suportes niveladores para
instalação em paredes drywall; - sem barramento; - a moldura
apresenta espaço para a colagem das etiquetas de identificação; acompanha tampas-cegas de PVC para cobrir os espaços da
moldura não ocupados pelos disjuntores; - design moderno - porta
com sistema reversível, abertura 180°.
Quadro de disjuntor 24 - Fabricado em PVC não propagante de
chamas. Grau de Proteção IP40 NBR6146; trilho com fácil ajuste
de posição. Possibilidade de instalação em Drywall; entradas nas
bitolas de 25 e 32 mm para eletrodutos; opção de inversão do
sentido de abertura da porta. Encaixe de barramento sem
parafuso; barramento incluso; adesivos de identificação; tampas
cegas que dispensam corte.
Disjuntor 125 A. tripolar (Din) - minidisjuntores termomagnéticos
HYJB2 JNG da JNG fornecem proteção efetiva da instalação
elétrica residencial, industrial e comercial, contra curto-circuito e
sobrecarga. Disponíveis nas correntes nominais de 80A a 125A e
maior capacidade de curto-circuito (6kA). São utilizados para
aplicações residenciais, comerciais e industriais.
Disjuntor de 100 A tripolar (Din) - minidisjuntores termomagnéticos
HYJB2 JNG da JNG fornecem proteção efetiva da instalação
elétrica residencial, industrial e comercial, contra curto-circuito e
sobrecarga. Disjuntor termomagnético Easy9 3P 100A Curva C
4.5Ka 400V.
Disjuntor 80 A Tripolar (Din) - minidisjuntores termomagnéticos
HYJB2 JNG da JNG fornecem proteção efetiva da instalação
elétrica residencial, industrial e comercial, contra curto-circuito e
sobrecarga. Termomagnético corrente: 80A tensão nominal:
250/440VCA | curva: C | capacidade ruptura: 3KA.
Disjuntor 32 A. Tripolar (Din) - minidisjuntores termomagnéticos
HYJB2 JNG da JNG fornecem proteção efetiva da instalação
elétrica residencial, industrial e comercial, contra curto-circuito e
sobrecarga. Tensão Nominal de Isolação Ui CA - 240Vca. Tensão
Nominal de Trabalho Ui CA 230/400Vca - frequência nominal
60Hz.
Disjuntor bifásico 25A (Din) - minidisjuntores termomagnéticos
HYJB2 JNG da JNG fornecem proteção efetiva da instalação
elétrica residencial, industrial e comercial, contra curto-circuito e
sobrecarga. • Proteção contra choques elétricos, sobrecargas,
curtos-circuitos e descargas atmosféricas (raios); • Em
conformidade com as normas de segurança (INMETRO).
Disjuntor bifásico 20A (Din) - minidisjuntores termomagnéticos
HYJB2 JNG da JNG fornecem proteção efetiva da instalação
elétrica residencial, industrial e comercial, contra curto-circuito e
sobrecarga. Modelo: TR3KA tipo: Bipolar curva: C amperagem:
20A comprimento: 80mm largura: 36mm altura: 72mm.
Bucha nº 8 - A bucha de fixação 8mm sem parafuso cinza para
fixações em madeira e alvenaria.
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Unid.

Quant.

Preço
Unitário

Valor Total

Metro

9.482

4,20

39.824,40

60.819

2,79

169.685,01

Metro

33

35

Parafuso nº 8 - Aplicações em madeiras, chapas metálicas,
alvenaria e concreto. Possui acabamento zincado,
proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Conta Unid.
com cabeça base plana que oferece melhor fixação. Material do
parafuso autoatarraxante.
Haste para aterramento 1. 20 - Produzida com núcleo em açocarbono (SAE 1010/1020); - Revestimento de cobre eletrolítico de
pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco; - Pode ser aplicada
em sistemas de aterramento em geral - (sistemas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica), malhas de
aterramento, residenciais, prediais, industriais e subestações e Unid.
redes de telecomunicações. Características:- Retilínea; Revestida por baixa camada uniforme de cobre eletrolítico
(mínimo 254 mícrons) através do processo de eletrodeposição
anódica, que garante união inseparável e homogênea dos metais;
- Normas ABNT NBR-13571 / UL-467.
Barramento pente trifásico 80A. - Em conformidade com a norma:
NBR IEC 60439-3; Resistência ao calor anormal e ao fogo:
960°C; Cor: cinza RAL 7032; tipo de material: termoplástico Unid.
autoextinguível;
suporte:
PVC
pente: cobre; número de polos: 12; corrente máxima: 80A.

9.158

27,50

251.845,00

Metro

836

10,35

8.652,60

Metro

110

43,20

4.752,00

Unid.

593

2,10

1.245,30

Unid.

3.010

1,75

5.267,50

Unid.

3.703

1,80

6.665,40

Unid.

5.940

0,10

594,00

Unid.

5.940

0,84

4.989,60

Unid.

1.164

11,20

13.036,80

Unid.

288

18,00

5.184,00

Unid.

855

6,90

5.899,50

Unid.

65

95,00

6.175,00

Unid.

8

68,00

544,00

Unid.

15

110,00

1.650,00

Unid.

53

102,00

5.406,00

Unid.

6

100,00

600,00

Unid.

48

34,00

1.632,00

Unid.

319

26,60

8.485,40

Unid.

391

22,00

8.602,00

Unid.

8.624

0,10

862,40

0,14

1.207,36

59

13,30

784,70

59

28,00

1.652,00

(quinhentos
e cinquentaR$
e cinco 555.241,97
mil,
Valor
total:
(quinhentos e
duzentos e quarenta e um reais e
noventa e sete centavos).
cinquenta
e cinco
Fiscal: a fiscalização
e aprovação mil, duzentos e quarendo serviço ficará a cargo da
C. C. e
Vignoli
–
ta eservidora
um Flávia
reais
noventa
e sete centavos).
matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Fiscal:
a fiscalização
e aprovação do serLucimar Pereira
Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação
viço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação
Valor

Metro

8.624

total:

R$

555.241,97

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 098/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Valor total: R$ 13.493,20 (treze mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte
centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
099/2021 DO PREGÃO
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PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: Norte Lagos Empreendimentos EIRELI
CNPJ: 10.614.866/001-46
Endereço: Avenida Carlos Alberto Chebabe, 1682 pq Guarus – Campos do Goytacazes – RJ.
CEP: 28.070-271
Telefone: (22) 2728-1557
Contato: Ulisses José de Freitas Neto
Item

17

21

25

26

27

30

31

32

Tipo dos Serviço
Quadro de disjuntor 12 - Aplicados nas
instalações elétricas de baixa tensão para
edificações residenciais, comerciais e
industriais. - possibilidade de instalação
em estruturas de alvenaria e drywall.
Vantagens:
fabricado em PVC não
propagante de chamas, grau de proteção
IP40 NBR146. Trilho com fácil ajuste de
posição. Possibilidade de instalação em
drywall. Entradas nas bitolas de 25 e 32
mm para eletrodutos. Opção de inversão
do sentido de abertura da porta. Encaixe
de barramento sem parafuso. Barramento
incluso. Adesivos de identificação.
Disjuntor
70A
tripolar
(Din)
minidisjuntores termomagnéticos HYJB2
JNG da JNG fornecem proteção efetiva da
instalação elétrica residencial, industrial e
comercial, contra
curto-circuito
e
sobrecarga. Tensão máxima de serviço
“c.a”:
415V – 50 /60Hz; correntes
nominais: 32-63-100A
Luva para eletroduto 1.1/2 Luva
eletroduto roscável com proteção
mecânica para instalações elétricas
embutidas fabricado em PVC antichama, é
imune a elementos nocivos do solo e tem
alta resistência mecânica. Ele é
indispensável
na
construção
de
residências, comércios e indústrias.
Luva para eletroduto 3/4 - Luva eletroduto
roscável com proteção mecânica para
instalações elétricas embutidas fabricado
em PVC antichama, é imune a elementos
nocivos do solo e tem alta resistência
mecânica. Ele é indispensável na
construção de residências, comércios e
indústrias.
Luva para Eletroduto 1. Luva eletroduto
roscável com proteção mecânica para
instalações elétricas embutidas fabricado
em PVC antichama, é imune a elementos
nocivos do solo e tem alta resistência
mecânica. Ele é indispensável na
construção de residências, comércios e
indústrias.
Curva Eletroduto 1.1/2 - Material em PVC,
cor preto. Eletroduto roscável não possui
propagante de chamas. Podem ser
aplicados em instalações prediais elétricas
de baixa tensão, para condução e
acomodação de fios, cabos elétricos e
dispositivos embutidos em paredes, ou
aparentes em local protegido.
Curva Eletroduto 1 - A Curva 90 longa p/
eletroduto roscável não possui propagante
de chamas. Podem ser aplicados em
instalações prediais elétricas de baixa
tensão, para condução e acomodação de
fios, cabos elétricos e dispositivos
embutidos em paredes, ou aparentes em
local protegido.
Curva Eletroduto 3/4 - Material PVC, cor
preto, eletroduto roscável não possui
propagante de chamas. Podem ser
aplicados em instalações prediais elétricas
de baixa tensão, para condução e
acomodação de fios, cabos elétricos e
dispositivos embutidos em paredes, ou
aparentes em local protegido.

Unid.

Quant.

Marca

Preço Unitário

Valor Total

Unid.

4

Lukma

41,00

164,00

Unid.

6

Lukma

49,00

294,00

Unid.

806

Elecon

2,03

1.636,18

Unid.

143

Elecon

0,94

134,42

Unid.

2222

Elecon

1.06

2.355,32

Unid.

319

5,80

1.850,20

Unid.

383

Elecon

2,30

880,90

Unid.

64

Elecon

1,73

110,72

Elecon

Valor total: R$ 7.425.74 (sete mil, quatrocentos e vinte cinco reais e setenta e
cinco centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

SECRETARIA
DE

MUNICIPAL

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Valor total: R$ 70.950,00 (setenta mil,
novecentos e cinquenta reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 2.912/2021.
Modalidade: Pregão Presencial nº
097/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
apoio para eventos a serem realizados ao
longo de 12 (doze) meses.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, em
favor da empresa K.X.D Comercial LTDA
– CNPJ 15.194.975/0001-75, no valor total de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e
dois mil reais).
Saquarema, 16 de novembro de 2021.
Rafael da Costa Castro.
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 100/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
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RESOLUÇÃO CMAS Nº 13/2021,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova o cancelamento da inscrição da
Instituição Arte por Arte Brasil no CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, no uso da
competência que lhe confere a Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002
e, de acordo com sua Reunião Ordinária
realizada em 10 de novembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° - Cancelar, a pedido, a inscrição
da Entidade Arte por Arte Brasil, CNPJ Nº
07.567.267/0001-04, no Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 14/2021,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova a transferência voluntária de recursos por meio da Emenda Parlamentar
n° 202181000789, Função Programática
082445031219G0001 - beneficiária Laces.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, no uso da
competência que lhe confere a Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002 e,
de acordo com sua Reunião Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a transferência voluntária
de recursos por meio da Emenda Parlamentar n° 202181000789, Função Programática 082445031219G0001 - beneficiária Laces-Lar das Crianças Especiais
de Saquarema. Espelho de Programação
nº 330550520210001.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Terezinha Ruade
Presidente do CMAS
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IBASS

PORTARIA Nº 075/2021

A Sr (ª) Nilmar Epaminondas da Silva,
presidente do IBASS - Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais; e
Considerando o preenchimento dos
pressupostos legais contidos no artigo 40
§1º, III, “b” da CRFB com redação da EC
nº 41/2003, que regulamenta o Regime
Próprio de Previdência Social.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por idade ao (a) servidor (a) Srº
(ª) Cenilda da Silva Correa, matricula:
49530-1,viúvo (a) efetivo (a) no cargo de
agente administrativo, referência: Médio
C - nível VIII, lotado (a) na Secretaria
Municipal de Saúde e fixar os proventos
proporcionais no valor R$ 1.374,09 (Mil
trezentos e setenta e quatro reais e nove
centavos), contido na planilha de cálculos folha nº59, conforme processo administrativo do IBASS Nº 2021.02.18585P
(095/2021) a partir desta data, até posterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Saquarema, 11 de Novembro de 2021.
Nilmar Epaminondas da Silva
Presidente IBASS

PORTARIA Nº 076/2021

A Sr (ª) Nilmar Epaminondas da Silva,
presidente do IBASS - Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais; e
Considerando o preenchimento dos
pressupostos legais contidos no artigo 40
§1º, III, “b” da CRFB com redação da EC
nº 41/2003, que regulamenta o Regime
Próprio de Previdência Social.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por idade ao (a) servidor (a) Srº
(ª) Rosalina Gregorio do Nascimento,

matricula: 47619-1, solteiro (a) efetivo (a)
no cargo de trabalhador braçal, referência: fundamental A - nível VIII, lotado (a)
na Secretaria Municipal de Transportes
e Serviços Públicos e fixar os proventos
proporcionais no valor R$ 1.100,00 (Mil e
cem reais), contido na planilha de cálculos folha nº58, conforme processo administrativo do IBASS Nº 2020.02.17522P
(168/2020) a partir desta data, até posterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Saquarema, 11 de Novembro de 2021.
Nilmar Epaminondas da Silva
Presidente IBASS

PORTARIA Nº 077/2021

A Sr (ª) Nilmar Epaminondas da Silva,
presidente do IBASS - Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais; e
Considerando o preenchimento dos
pressupostos legais contidos no artigo 40
§1º, III, “b” da CRFB com redação da EC
nº 41/2003, que regulamenta o Regime
Próprio de Previdência Social.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por idade ao (a) servidor (a) Srº
(ª) Joel dos Santos Teixeira, matricula:
55174-1, divorciado (a) efetivo (a) no
cargo de auxiliar de serviços gerais, referência: fundamental A - nível V, lotado
(a) na Secretaria Municipal de Educação
e fixar os proventos proporcionais no valor R$ 1.100,00 (Mil e cem reais), contido
na planilha de cálculos folha nº47, conforme processo administrativo do IBASS Nº
2021.02.17554P (048/2021) a partir desta
data, até posterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Saquarema, 11 de Novembro de 2021.
Nilmar Epaminondas da Silva
Presidente IBASS

PORTARIA 79/2021

A Srª Nilmar Epaminondas da Silva,
presidente do IBASS - Instituto de Bene-
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fício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema, Estado do RJ, no uso
de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Retificar os termos da portaria n°
36/2014, que passa a constar:
Fixar de acordo com a portaria n° 35/2014
que aposentou voluntariamente por tempo de contribuição a servidora pública
municipal LUIZA HELENA ALMEIDA
CASTRO, matricula 25704-1, no cargo de
PROFESSOR MG-1A, fixar os proventos
considerando o valor integral da ultima remuneração percebida que corresponde a
R$ 1.209,95 (um mil duzentos e nove reais e noventa e cinco centavos) conforme
previsto no artigo 6° incisos I, II, II e IV da
EC 41/2003.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na a
data de sua publicação.
Saquarema, 16 de Novembro de 2021.
Nilmar Epaminondas da Silva
Presidente do IBASS

D.O.S
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