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PREFEITURA INAUGURA CENTRO DE
TREINAMENTO DE SURF
treinamentos
específicos,
alimentação, aulas de inglês,
acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.
“Sei que meu filho está feliz
vendo o seu nome eternizado nesta bela obra, que
mudará a vida de muitas
crianças e jovens de Saquarema”, afirmou Ângela Neves, mãe de Léo Neves, durante a inauguração.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, inaugurou
neste sábado, 20, o Centro de Treinamento de Surf
Léo Neves, em Itaúna. A
cerimônia foi realizada em
meio à homenagens e alegria por parte dos presentes.
Batizado em homenagem ao
surfista profissional Léo Neves (1979-2019), que escolheu Saquarema para viver,
e dedicado a atender gratuitamente atletas iniciantes,
semiprofissionais e profissionais com idade entre 10
e 20 anos, o CT tem por finalidade valorizar o talento
dos jovens surfistas locais,
possibilitando acesso a treinamento especializado capaz de desenvolver suas
potencialidades. O espaço
vai colocar Saquarema em
referência mundial na formação de talentos do esporte.

Trata-se de um dos principais equipamentos de desenvolvimento esportivo da
região. Espaço de aprendizado, treinamento e visitação, projetado com acesso
para portadores de deficiências e construído seguindo
padrões arquitetônicos que
respeitam o meio ambiente.
O Centro conta com academia, salas de juízes, reunião,
vídeo, informática, multiuso,
além de recepção, área de
alimentação, vestiários, consultório para avaliação médica e administração. O imóvel
também abriga o Museu do
Surf, dedicado ao resgate e
à preservação da memória
de Saquarema relacionada
a esta atividade esportiva.

“Saquarema já teve diversos campeões regionais,
estaduais nacionais e mundiais. Outros vários competindo
simultaneamente
em torneios importantes.
Com este Centro de Treinamento, poderemos lapidar
outras joias do surf para levar o nome de Saquarema
para o mundo!”, vibrou Rafael Castro, secretário de
Esporte, Lazer e Turismo.

“Este CT terá uma grande
importância social e educacional. Muito mais que atletas, estaremos formando e
capacitando cidadãos, assim como o Léo imaginava.
Este centro é da população
e ofereceremos várias ferramentas para que novos
campeões surjam aqui em
Saquarema”, completou a
Cumprindo também relevan- Prefeita Manoela Peres.
te função social, o Centro
de Treinamento de Surf Leo
Neves ofertará vagas para
alunos em vulnerabilidade
que receberão, além dos
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ATOS DA PREFEITA

2021.
Saquarema, 18 de novembro de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

DECRETO Nº 2.210
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Abre Crédito Adicional Especial, por
Superávit Financeiro, no valor de R$
833.063,13 (oitocentos e trinta e três mil,
sessenta e três reais e treze centavos),
para Reforço de Dotações Consignadas
no Orçamento Geral do Município.
Considerando a observância da vinculação dos objetos a serem executados
às finalidades específicas dos recursos
originários do superávit apurado, segundo previsão expressa no parágrafo único
do art. 8º da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF);
Considerando que os valores discriminados neste Decreto foram apurados e atestados através da contabilidade, tanto da
Administração central como do Instituto
de Benefício e Assistência dos Servidores
Municipais de Saquarema – IBASS.
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, no Orçamento Geral
do Município, Crédito Adicional Especial,
por Superávit Financeiro apurado quanto
ao exercício de 2020, no Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, no valor
total de R$ 833.063,13 (oitocentos e trinta
e três mil, sessenta e três reais e treze
centavos), para reforço orçamentário conforme discriminado nos Anexos I e II.
Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso
I do § 1º e § 2 do art. 43 da Lei Federal n°
4.320/64, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior.
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 18 de novembro de

Patrícia Castro Machado - Mat. 4970
CRC-RJ 106090
Chefe de Contabilidade do IBASS
Nilmar Epaminondas da Silva
Presidente do IBASS
Saquarema, 18 de novembro de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
COMISSÃO ESPECIAL DE
PREGÃO - AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 048/2021

(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço
Patrimonial;
(C) = Montante correspondente aos saldos em disponibilidade nas contas em
31/12/2020;
(D) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar Processados do Ano findo o exercício de 2020,
no Balanço Patrimonial;
(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar Não
Processados do Ano findo o exercício de
2020, no Balanço Patrimonial;
(F) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar correspondentes a exercícios anteriores a 2020;
(G) = Contempla outras obrigações não
evidenciadas anteriormente, no exercício
de 2020;
(H) = Retenções a pagar apuradas no
exercício de 2020;
Márcio Vieira Prata -Mat. 6844-6
CRC-RJ 070838
Diretor Geral de Contabilidade da PMS

03

De acordo com a decisão do Secretário Municipal de Administração, Receita
e Tributação, fica ANULADO o pregão
presencial 048/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços Técnicos em Gestão Documental de Reconhecimento ótico
de caracteres e Digitalização de documentos (processos) com a organização
(preparação e restauração, higienização,
ordenação, preparo para armazenagem e
descarte); aplicação do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade
Documental; montagem de volumes; criação de índices; Indexação e Sistema GED
(Gerenciamento Eletrônico de Documentos) Modelo de serviço SaaS em Nuvem,
como tratamento técnico arquivístico do
acervo documental da Prefeitura Municipal de Saquarema pelo período de 12
meses, conforme processo administrativo
nº 4.054/2021.
Tipo de licitação: Pregão Presencial
Fundamentação legal: Lei 10.520/2002
e Lei 8.666/93.
Saquarema, 18 de novembro de 2021
Samuel Aranda Neto
Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 010/2021

Objeto: contratação de empresa qualifi-
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cada com fornecimento de serviços, materiais e técnicas construtivas que serão
empregados na execução de obra de recuperação da pavimentação, sinalização
(horizontal e vertical) e implantação de
iluminação, ciclovia e passeio na RJ 128,
no Município de Saquarema-RJ conforme
processo administrativo nº 14.860/2021.
Tipo de licitação: Concorrência Pública.
Data da Licitação: 22/12/2021.
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, 18 de novembro de 2021.
Danilo Goretti Villa Verde
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE CONTRATO
N° 104/2021

Processo Administrativo nº: 152/2021.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: J F Carillo Comercio e Serviços EIRELI - CNPJ 32.521.859/0001-32.
Objeto: Contratação de empresa para
aquisição de protetor solar para atender
as necessidades da rede Municipal de
Segurança Pública do Município de Saquarema.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: até 60 (sessenta) dias.
Valor Total do Contrato: R$ 16.150,00
(dezesseis mil cento e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária:
PT 06.122.0003.2.003.000;
ND 3.3.90.30.34.00.00;
Fonte 1533.
Data da Assinatura: 17 de agosto de
2021.
Evanildo Andrade dos Santos.
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública
*Omitido do Diário Oficial de Saquarema,
Edição n° 711, de 18 de agosto de 2021

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 152/2021

Contrato nº 104/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Protetor
Solar.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do
art. 67, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Amauri Gomes Jardim Júnior – matrícula nº
9500386-1, para exercer a função de fiscal do Contrato n° 104/2021 do Processo
Administrativo n° 152/2021.
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, 18 de novembro de 2021.
Evanildo Andrade dos Santos.
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública.
*Omitido do Diário Oficial de Saquarema,
Edição n° 711, de 18 de agosto de 2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 057/2006

Processo Administrativo nº: 14890/2021
Ref. Concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros, objetivando a
operação das linhas que compõe o lote 1.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Rio Lagos Transportes LTDA
- CNPJ 31.598.956/0001-60.
Objeto: Criação do subsídio financeiro
para custear 50% (cinquenta por cento)
da tarifa do serviço público de transporte
coletivo de passageiros ao Contrato de
Concessão nº 057/06, firmado entre as
partes em 28/11/2006.
Dotação Orçamentária:
PT 26.453.0072.2.022;
ND 3.3.60.45.01.00;
Fonte 2533.
Data da Assinatura: 15 de setembro de
2021.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos.

04

*Omitido do Diário Oficial de Saquarema,
Edição nº 729, de 16 de setembro de 2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 058/2006

Processo Administrativo nº: 14890/2021
Ref. Concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros, objetivando a
operação das linhas que compõe o lote 2.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Rio Lagos Transportes LTDA
- CNPJ 31.598.956/0001-60.
Objeto: Criação do subsídio financeiro
para custear 50% (cinquenta por cento)
da tarifa do serviço público de transporte
coletivo de passageiros ao Contrato de
Concessão nº 058/06, firmado entre as
partes em 28/11/2006.
Dotação Orçamentária:
PT 26.453.0072.2.022;
ND 3.3.60.45.01.00;
Fonte 2533.
Data da Assinatura: 15 de setembro de
2021.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos.
*Omitido do Diário Oficial de Saquarema,
Edição nº 729, de 16 de setembro de 2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 111/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 101/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para prestação de
serviços de produção, decoração, ornamentação e iluminação cênica alusiva ao
Natal de Luz Saquarema 2021, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com
o processo administrativo nº 16.164/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: Vacc Indústria, Comércio e Serviços Eireli ME.
Endereço: Avenida General Marciano Magalhães, 567 Morin – Petrópolis – RJ CEP: 25.630-405
CNPJ: 26.263.635/0001-75
Telefone: 24-98836-8618 / 24-2247-3216

21

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
02 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional
Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem
de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina,
conforme termo de referência

Unid.

5

31.835,73

159.178,65

22

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
03 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional
Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem
de ornamento tridimensional luminoso em designe de Pingente
Natalino, conforme termo de referência

Unid.

10

11.510,93

115.109,30

23

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
04 - Instalação e montagem de ornamento luminoso em formato de
Árvore Natalina em Camadas de Luz 3D, conforme termo de
referência

Unid.

8

15.115,37

120.922,96

24

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
05 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato da
Santa padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré, com 6.00m
alt, conforme termo de referência

Unid.

1

53.725,69

53.725,69

25

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
06 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de
Presépio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com
4.50m alt, José em pé com 6.00m alt, Menino Jesus deitado na
manjedoura com 2.00m alt. e os Três Reis Magos com 6.00m alt
cada um, conforme termo de referência.

Unid.

1

95.196,60

95.196,60

26

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
07 - Instalação de ornamento tridimensional luminoso em formato de
Presépio Completo, contendo os personagens Maria ajoelhada com
1.50m alt, José em pé com 1.90m alt, Menino Jesus deitado na
manjedoura com 0.90m alt. e os Três Reis Magos com 1.90m alt
cada um, conforme termo de referência.

Unid.

1

49.128,55

49.128,55

27

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
08 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional
Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem
de ornamento tridimensional luminoso em designe de Asas Abertas
de Anjos, borboleta ou pássaros, conforme termo de referencia

Unid.

3

14.762,21

44.286,63

28

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
09 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional
Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem
de ornamento tridimensional luminoso em designe de Portal
Guirlanda Natalina, conforme termo de referência.

Unid.

4

29.137,82

116.551,28

29

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
10 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional
Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem
de ornamento tridimensional luminoso em designe de Estrelas de
cinco pontas, conforme termo de referência.

Unid.

12

9.145,58

109.746,96

30

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 11 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de
Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento
cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, conforme
termo de referência.

Unid.

5

8.822,48

44.112,40

31

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 12 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de
Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento
cênico temático em formato de Boneco de Neve, conforme termo de
referência.

Unid.

3

8.395,88

25.187,64

32

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 13 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de
Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento
cênico temático em formato de Boneco de Soldadinho de Chumbo,
conforme termo de referência.

Unid.

8

2.947,80

23.582,40

33

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 14 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de
Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento
cênico temático em formato de conjunto ornamental contendo um
Treno com quatro renas, conforme termo de referência.

Unid.

2

27.010,87

54.021,74

34

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 15 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de
Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento
cênico temático em formato de Caixa de Presente, conforme termo
de referência.

Unid.

20

2.670,00

53.400,00

35

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 16 Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de
Vidro, com as seguintes especificações: Instalação de elemento
cênico temático em formato de Bengala Natalina, conforme termo de
referência.

Unid.

20

1.562,77

31.255,40

36

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 17 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Torre
formada por conjunto de 4 Grandes Bolas de Natal, conforme termo
de referência.

Unid.

4

6.260,38

25.041,52

37

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 18 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Totem
de letras caixas em formato de dizeres “Feliz Natal”, sendo a palavra
Natal abaixo dos dizeres Feliz, conforme termo de referência.

Unid.

2

15.000,00

30.000,00

38

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 19 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel
Fotográfico em design de Bola Natalina com Janela, conforme termo
de referência.

Unid.

2

10.000,00

20.000,00

39

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 20 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato de Painel
Fotográfico em design de Árvore de Natal com Janela, conforme
termo de referência.

Unid.

2

10.000,00

20.000,00

40

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 21 Instalações de elementos cênicos temáticos em formato boneco
duende do papai noel, conforme termo de referência.

Unid.

4

2.448,33

9.793,32

41

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 22 Instalação e Montagem de uma Casa Temática do Papai Noel com
36m² (6.00m larg x 6.00m comp x 3.50m alt), para receber as
crianças e adultos, conforme termo de referência.

Unid.

1

199.994,86

199.994,86

42

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 23 Instalações de Brinquedo tipo Gira Gira em formato temático com
elementos natalinos, conforme termo de referência.

Unid.

2

18.591,80

37.183,60

43

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 24 Instalações de Brinquedo tipo Escorrega em formato temático com
elementos natalinos, conforme termo de referência.

Unid.

2

10.000,00

20.000,00

Contato: Vinícius Barbosa da Silva Andrada
Item

Descrição de Materiais (Observando o Termo de Referência)

Unid.

Quant

Valor
Unitário

VALOR TOTAL

1

Árvore de natal – Tipo 01 - Montagem e Instalação de Árvore
Natalina Flutuante, com 35.00m de altura, conforme termo de
referência.

Unid.

1

604.691,60

604.691,60

2

Arvore de natal – Tipo 02 - Montagem e Instalação de Árvore
Natalina com 12.00m de altura, conforme termo de referência.

Unid.

4

46.587,39

186.349,56

3

Iluminação e ornamentação de arvores naturais da cidade – Tipo 01
- Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina
em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

50

1.451,48

72.574,00

4

Iluminação e ornamentação de arvores naturais da cidade – Tipo 02
- Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina
em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

50

987,13

49.356,50

5

Iluminação e ornamentação de arvores naturais da cidade – Tipo 03
- Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina
em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

100

741,54

74.154,00

Iluminação e ornamentação de arvores naturais da cidade – Tipo 04
- Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina
em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

6

100

532,37

53.237,00

7

Iluminação e ornamentação de arvores naturais da cidade – Tipo 05
- Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina
em Árvores Naturais em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

100

352,24

35.224,00

8

Iluminação e ornamentação de postes de iluminação pública da
cidade – Tipo 01 - instalação e montagem de ornamento para poste
de iluminação pública em diversos logradouros do município de
saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

50

1.994,74

99.737,00

9

Iluminação e ornamentação de postes de iluminação pública da
cidade – Tipo 02 - Instalação e montagem de Ornamento para poste
de iluminação pública em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

200

1.379,68

275.936,00

Iluminação e ornamentação de postes de iluminação pública da
cidade – Tipo 03 - Instalação e montagem de Ornamento para poste
de iluminação pública em diversos logradouros do município de
Saquarema, conforme termo de referência.

Unid.

10

100

529,23

52.923,00

11

Iluminação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 01 - Instalação e montagem de Iluminação
cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema,
conforme termo de referência.

Unid.

3

54.860,45

164.581,35

12

Iluminação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 02 - Instalação e montagem de Iluminação
cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema,
conforme termo de referência.

Unid.

2

33.479,46

66.958,92

13

Iluminação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 03 - Instalação e montagem de Iluminação
cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema,
conforme termo de referência.

Unid.

2

30.696,89

61.393,78

14

Iluminação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 04 - Instalação e montagem de Iluminação
cenográfica para fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos em diversos logradouros do município de Saquarema,
conforme termo de referência.

Unid.

2

16.025,72

32.051,44

15

Ornamentação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 01 - Instalação e montagem de Ornamentação
para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em
diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo
de referência.

Unid.

16

Ornamentação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 02 - Instalação e montagem de Ornamentação
para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em
diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo
de referência.

Unid.

15

4.739,43

71.091,45

17

Ornamentação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 03 - Instalação e montagem de Ornamentação
para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em
diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo
de referência.

Unid.

20

3.435,49

68.709,80

18

Ornamentação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 04 - Instalação e montagem de Ornamentação
para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em
diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo
de referência.

Unid.

20

1.456,51

29.130,20

19

Ornamentação de fachadas de prédios públicos, históricos e ou
monumentos – Tipo 05 - Instalação e montagem de Ornamentação
para fachadas de prédios públicos, históricos e ou monumentos em
diversos logradouros do município de Saquarema, conforme termo
de referência.

Unid.

50

486,94

24.347,00

20

Iluminação e ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo
01 - Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional
Luminoso, com as seguintes especificações: Instalação e montagem
de ornamento tridimensional luminoso em designe de Caixa de
Presente com Laço, conforme termo de referência.

Unid.

5

26.297,89

131.489,45

15

5.909,63

88.644,45

05

44

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 25 Instalações de Brinquedo tipo Gangorra em formato temático com
elementos natalinos, conforme termo de referência.

Unid.

2

10.000,00

20.000,00

45

Ornamentação de solo com peça tridimensional – Tipo 26 instalações de brinquedo tipo balanço com dois acentos em formato
temático com elementos natalinos, conforme termo de referência.

Unid.

2

10.000,00

20.000,00

Valor total: R$ 3.740.000,00 (três miValor total: R$ 3.740.000,00 (três
milhões, setecentos
setecentos e quarenta mil
lhões,
e quarenta mil reais).
reais).
Fiscal:
a
fiscalização
e aprovação do
Fiscal: a fiscalização
e aprovação do serserviço ficará a cargo do servidor
Martins Cunhaa
– matrícula
nº
viçoRaineri
ficará
cargo
do servidor
959956.
Saquarema, 19Martins
de novembro de
Raineri
Cunha – matrícula nº
2021.
Rafael
da
Costa
Castro.
959956.
Secretário Municipal de Esporte,
Saquarema,
19 de novembro de 2021.
Lazer e Turismo.
Rafael da Costa Castro.
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Processo nº: 17.835/2019.
Objeto: Subvenção Social.
Centro Social Madre Maria das Neves.
CNPJ: 33.004.342/0003-09.
Termo de Fomento n º: 004/2019.
Aprovo a Prestação de Contas apresentada pela entidade referente ao exercício de 2019, presente no processo
17.835/2019.
Saquarema, 19 de novembro de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 109/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 093/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto o
registro de preços para contratação de
empresa especializada na prestação de
serviço de locação de mesas e cadeiras
para atender as necessidades no atendimento dos munícipes que utilizam a Rede
Municipal de Saúde e as diversas campanhas do Calendário Nacional de Saúde, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
11.785/2021.
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):
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Valor total: R$ 64.800,00 (sessenta e
quatro mil e oitocentos reais).
Fiscal: A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Maurício
Araújo Corrêa – matrícula nº 956.629-2.
Saquarema, 17 de novembro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
N° 167/2021

Processo Administrativo nº 8.786/2021.
Modalidade: Pregão Presencial nº
083/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Invista Business Distribuidora, Serviços e Locações LTDA - CNPJ
16.820.967/0001-50.
Objeto: Aquisição de equipamentos e
ferramentas com a finalidade de atender
as necessidades das unidades escolares, creches e da Secretaria Municipal de
Educação de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Valor Total do Contrato: R$ 29.983,00
(vinte e nove mil, novecentos e oitenta e
três reais).
Dotação Orçamentária:
PT 12.361.0047.1.012,
ND 4.4.90.52.99.00 Fonte: 1111.
Data da Assinatura: 10 de novembro de
2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 8786/2021.
Contrato nº 167/2021.
Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas com a finalidade de atender as
necessidades das unidades escolares e
creches e da Secretaria de Educação.
1 – Termo de designação de servidor para

acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do art.
67, da Lei Federal nº. 8.666, 21 de junho
de 1993.
2 – Fica designada a servidora Bianca de
Souza Dalgobbo dos Santos – matrícula
nº 959.852, para exercer a função de fiscal do contrato nº 167/2021 do processo
administrativo n° 8.786/2021.
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, 10 de novembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
N° 166/2021

Processo Administrativo nº 5.646/2021.
Modalidade: Pregão Presencial n°
094/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada:
Empreendimentos
Radiodifusão Cabo Frio LTDA - CNPJ
31.918.725/0001-97.
Objeto: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de veiculação
de vídeos institucionais da Prefeitura de
Saquarema, em canal de TV aberta, com
alcance em toda Baixada Litorânea do
Estado do Rio de Janeiro.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Valor total do Contrato: R$ 52.272,50
(cinquenta e dois mil duzentos e setenta e
dois reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 04.131.0055.2.018;
ND 3.3.90.39.47.00;
Fonte 1533.
Data da Assinatura: 10 de novembro de
2021.
Nilson da Costa Cardoso Júnior
Secretário Municipal de Comunicação Social.

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

06

Processo Administrativo nº 5.646/2021.
Contrato nº: 166/2021.
Objeto: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de veiculação
de vídeos institucionais da Prefeitura de
Saquarema, em canal de TV aberta, com
alcance em toda baixada litorânea do Estado do Rio de Janeiro.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do
art. 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Ewerton
Moreira de Carvalho Silva – matrícula
8174 para exercer a função de fiscal do
contrato n° 166/2021 do processo administrativo n° 5.646/2021.
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, 10 novembro de 2021.
Nilson da Costa Cardoso Júnior.
Secretário Municipal de Comunicação Social

EXTRATO DE CONTRATO
N° 168/2021

Processo Administrativo nº 9.210/2021.
Modalidade: Pregão Presencial n°
085/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Galvão Transporte e Serviços EIRELI. - CNPJ 09.331.341/0001-14.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de
sinalização viária (horizontal, vertical e
semafórica) nos eixos de maior volume de
tráfego do Município de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total do Contrato: R$ 3.432.992,05
(três milhões quatrocentos e trinta e dois
mil novecentos e noventa e dois reais e
cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 15.452.0013.2.013;
ND 3.3.90.39.92.00;
Fonte 1533.
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Data da Assinatura: 10 de novembro de
2021.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 112/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 042/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de diversos equipamentos hospitalares para atender as necessidades administrativas do
novo hospital municipal, de acordo com
o processo administrativo nº 6.500/2020.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: Inter Quality Representações EIRELI
CNPJ: 04.339.229/0001-06
Endereço: Estrada do Dendê, 2.000 Moneró – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21.920-316
Fone/Fax: 21-2467-4043
Contato: Eduardo Ribeiro Vasconcelos
Item

Tipo dos Serviço

2

Ventilador Pulmonar
Equipamento destinado a ventilador
pacientes adultos, pediátricos e
neonatais; Ventilação com compensação
de fugas e de complacência; Deverá
possuir nebulizador com FIO2 estável ou
alimentação via rede de alta pressão;
Ventilação controlada acionada
automática em caso de apnéia (back up):
Equipamento com monitor
gráfico/numérico, colorido, tipo LCD, com
no mínimo 10 polegadas, para
monitorização de gráficos e parámetros;
Apresentação de, no mínimo, 02 curvas
gráficas simultâneas no monitor;
Porcentagem modos para ventilação:
Assistido/Controlado (PCV, VCV,PSV,
PRVC), SIMV, CPAP, Pressão; Volume
corrente: 20 a 2000ml; Frequência
Respiratória: 4 a 60 resp/min;
PEEP/CPAP: 0-35cmhH20; Tempo
inspiratório: 0,3 a 2 seg; Pressão
Inspiratória: 5 - 60cmH20; Pressão de
suporte: 2- 35 cmH20; Pausa Inspiratória;
Relação I:E; Sensibilidade - disparo por
fluxo e/ou pressão com faixa de 2,0 a 5,0
L/min; /-1 a -10 cmH20, respectivamente;
Tempo de apnéia: Ciclo Manual;
Dispositivo para reset manual temporário
de alarmes sonoros; Tempo máximo de
120seg. (Determinação da NBR 13763);
Pressão inspiratória (platô, médica, pico);
Volume minuto; Gráficos de pressão x
tempo, fluxo x tempo, volume x tempo;
LoopsVxPeFxV; Complacência;
Resistência das vias aéreas. Indicadores
Visuais, equipamento ligado na rede
elétrica; bateria de emergência em uso;
Alarmes sonoros silenciados
temporariamente. Alarmes: Alta Pressão
inspiratória; Baixo Peep, Alto Peep. Baixo
volume minuto; Apnéia; Bateria de
emergência com baixa carga; Falta de
alimentação elétrica; Falha de bateria;
Desconexão do sistema respiratório
(Determinação da NBR 13763);
Compatibilidade a rede elétrica de
127/220VAC-60Hz; Equipamento dotado
de bateria de emergência com autonomia
mínima para 60 (Sessenta) minutos; 03
(três) circuitos completos para paciente
adulto, autoclaváveis; 03 (três) circuitos
completos para paciente pediátrico,
auticlaváveis; 01 (um) circuito completo
para paciente neonatal, autoclavável;
braço articulado; válvulas de segurança
para evitar barotrauma; Todos os
acessórios necessários para o pleno
funcionamento do equipamento;
Conexões de entrada em conformidade
com a NBR254/1987; Pedestal de metal
com pintura anticorrosiva. Sobre rodízios
portando sistema de frenagem

Valor total: R$ 3.580.000,00 (três
milhões, quinhentos e oitenta mil
reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor
Gustavo Rodrigues Pereira –
matrícula nº 960.303-1.
Saquarema, 18 de novembro de
2021.

Unidade de
Medida

Und.

Quant.

40

Preço
Unitário

89.500,00

Valor Total

Valor total: R$ 3.580.000,00 (três milhões, quinhentos e oitenta mil reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor Gustavo Rodrigues Pereira – matrícula nº
9603031.
Saquarema, 18 de novembro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde.

Valor total: R$ 670.600,00 (seiscentos e
setenta mil e seiscentos reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor Gustavo Rodrigues Pereira – matrícula nº
9603031.
Saquarema, 18 de novembro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 113/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 042/2021

EXTRATO DE TERMO DE
DESTITUIÇÃO E DESIGNAÇÃO
DE FISCAL DE CONTRATO

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de diversos equipamentos hospitalares para atender as necessidades administrativas do
novo hospital municipal, de acordo com
o processo administrativo nº 6.500/2020.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: Magnamed Tecnologia Medica S/A
CNPJ: 01.298.443/0002-54
Endereço: Rua Santa Monica, 801/ 831 Lt 01 e 02 da Qdra AJ – Parque Industrial San José – Capuava – Cotia – SP
CEP: 06.715-865
Fone/Fax: 11-4615-8500/ 11-3889-6910
Contato: Wataru Ueda
Item

Tipo dos Serviço

1

Ventilador pulmonar de transporte.
Características gerais:
Ventilador de emergência para
transporte, microprocessado, portátil,
destinado ao transporte de pacientes
adultos, pediátricos, para uso em
ambulância e transporte intra hospitalar.
Ventilação invasiva e não invasiva com
compensação de fugas.
Peso, no máximo 4,0 Kg
Modos ventilatórios:
Modos ventilatórios: volume
controlado/assistido; SIMV; CPAP;
Pressão controlado/assistido.
Sistema de Monitorização:
Monitoração através de tela digital dos
seguintes parâmetros ventilatórios:
pressão de vias aéreas; volume minuto
expiratório; frequência respiratória;
PEEP.
Sistema de Controles:
Volume corrente: de 50 a 2000 ml, no
mínimo.
Tempo inspiratório de 0,25 a 5 segundos,
no mínimo.
Frequência respiratória de 2 a 60 rpm, no
mínimo.
Sensibilidade ajustável a fluxo e/ou a
pressão
Porcentagem de oxigênio ajustável de 35
a 100%, no mínimo.
PEEP/ CPAP interno ajustável
eletronicamente de 0 a 20 cm H2O.
Pausa inspiratória ajustável de pelo
menos 5 segundos
Pressão de suporte: de 5 a 15 cmH20 no
mínimo.
Pressão controlada/assistida: de 5 a 60
cmH20 no mínimo.
Ventilação de apneia para todos os
modos ventilatórios espontâneos,
incluindo CPAP.
Alarmes audiovisuais:
Pressão máxima e mínima de vias aéreas
Apneia
Carga de bateria baixa
baixa pressão de oxigênio.
Tecla de silenciamento de alarme por
120 segundos
Recursos:
Bateria interna, recarregável, com
autonomia de no mínimo 4 horas.
Alimentação elétrica a partir de rede
ac/dc de 100 a 240V/50 a 60Hz, com
comutação automática.
Possibilidade futura de incorporar
monitoração de capnografia
Acessórios Mínimos:
- 2 Circuitos para cada aparelho,
autoclaváveis, de fácil montagem,
limpeza e esterilização para paciente
adulto.
- 2 sensores de fluxo adulto com
mangueiras de medição
- 2 válvulas expiratórias completas com o
diafragma.
- 1 Mangueira para conexão da rede de
oxigênio.
- Sistema de fixação para suporte em
macas.
- Demais acessórios necessários para o
perfeito funcionamento do equipamento.

3.580.000,00

Unidade de
Medida

Quant.

Preço
Unitário

Valor Total

Und

14

47.900,00

670.600,00

07

Processo Administrativo nº 2.499/2020
Contrato nº 058/2021.
Objeto: Aquisição de computadores, para
melhor atender a Direção de Vigilância
em Saúde, exclusivamente a Coordenação de Vigilância Sanitária do Município
de Saquarema/RJ.
1 - Fica destituída a funcionária Joelma
da Silva Moraes Nogueira – matrícula nº
635.331, da função de fiscal do contrato
nº 058/2021.
2 - Fica designado o funcionário Cristiano
da Silva Bravo – matrícula nº 5007, para
exercer a função de fiscal do contrato n°
058/2021.
3 - Em razão da destituição e designação
informadas acima, a Comissão de Fiscalização do cumprimento do contrato nº
058/2021, passa a ser composta da seguinte maneira:
- Cristiano da Silva Bravo – matrícula nº
5007.
Saquarema, 18 de novembro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

D.O.S
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