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PESQUISA CAGED APONTA SALDO POSITIVO
NA GERAÇÃO DE EMPREGOS EM SAQUAREMA
fator que incentivou a administração pública a aprimorar
sua atuação em vários segmentos, com ações capazes
de possibilitar à sociedade
contrapartidas, em atenção
e cuidados, que acabaram
gerando emprego e renda.

Obras e empreendedorismo impulsionaram saldo positivo na geração de empregos

Apesar da pandemia de Covid-19 e das restrições dela
decorrentes, Saquarema fechou 2021 com o saldo de
866 vagas de trabalho criadas, conforme o CAGED –
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os
setores de serviços, indústria, comércio e agropecuária foram os responsáveis
pelo bom resultado. O setor
de serviços foi o que apresentou o melhor saldo anual,
com 643 vagas criadas.

feitorias capazes de melhorar a qualidade de vida dos
moradores. Também incentivou, através de transparência e desburocratização,
a criação de 924 novas empresas no município, e deu
todo suporte aos produtores
rurais, numa estratégia que
contrabalanceou as perdas
sofridas pelo comércio.
“Ver dados oficiais que apontam a geração de empregos
em um ano tão difícil nos
mostra que estamos no caminho certo. Saquarema virou um canteiro de obras e
uma cidade que apoia e incentiva o empreendedorismo. ”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Mesmo com o estabelecimento de regras para poupar
a população da infecção pelo
coronavírus, a Prefeitura de
Saquarema não parou e enfatizou a realização de uma
quantidade significativa de
obras de saneamento e ben- A pandemia constituiu um

Ao fazer o dinheiro circular,
através de ações como as
obras de infraestrutura; o
Cartão Família Saquaremense; instituir serviços públicos
gratuitos nas áreas de saúde; e até mesmo ao ofertar
cursos preparatórios e profissionalizantes, Saquarema
amenizou os efeitos da crise
e preparou a sociedade para
o fim da pandemia e o início
de um novo ciclo.
Com o tanto que foi construído em pleno período adverso, a tendência é que
em 2022, com a pandemia
mais controlada e o retorno
dos já tradicionais eventos
esportivos e das atividades
culturais presenciais e, consequentemente, do turismo,
essas benfeitorias sobressaiam ainda mais. Diante de
um quadro mais favorável e
com menos restrições, tudo
aponta para a aceleração na
economia, gerando riqueza e
a melhoria da qualidade de
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AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
COMISSÃO ESPECIAL DE
PREGÃO - AVISO DE
CANCELAMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005/2022

O Pregoeiro do Município de Saquarema,
no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados no certame do
pregão presencial nº 005/2022 o cancelamento do mesmo, agendado para o dia
10/02/2022, às 10h, na sede da Prefeitura
Municipal de Saquarema.
Objeto: contratação de empresa especializada para a aquisição de automóveis
para atender a gestão do cadastro único, conforme processo administrativo nº
14.052/2021.
Obs: O cancelamento do edital se dá pela
necessidade de readequação do termo de
referência.
Saquarema, 07 de fevereiro de 2022.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
DE SUPRESSÃO E ACRESCIMO
AO CONTRATO N° 016/2021
Processo Administrativo nº 1.340/2021.
Ref. Contratação de empresa especializada no assentamento de pisos intertravados em áreas públicas no Município de
Saquarema/RJ.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Ômega Construtora e Serviços LTDA - CNPJ 12.647.362/0001-58.
Objeto: O presente temo aditivo tem
como o objeto a supressão e acréscimo
do contrato firmado entre as partes em
04/03/2021.
Valor do Termo Aditivo: R$ 2.612.096,96
(dois milhões seiscentos e doze mil noventa e seis reais e noventa e seis centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 15.451.0023.2.098;
ND 3.3.90.39.06.00;

Fonte 1533.
Data da Assinatura: 05 de janeiro de
2022.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 009/2022 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2022

Objeto: A presente Ata tem por objeto
registro de preços para contratação de
empresa especializada para fornecimento
de gêneros alimentícios para atender aos
idosos do Centro Dia do Idoso, conforme
especificações constantes do termo de
referência deste edital, de acordo com o
processo administrativo nº 18.053/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
mpresa: Mercado São Lucas de Porto da Roça LTDA EPP
CNPJ: 21.127.646/0001-04
Endereço: Avenida Saquarema, 4.437 Porto da Roça – Saquarema – RJ CEP: 28.994-374
Telefone: 22-2653-5599
Contato: Altamir Scarpini Ferreira
Quant. Quant.
Marca
Item
Descrição do Produto
Unid
mês
ano
Abacaxi comum, com grau de maturação
adequado para o consumo, sem apresentar
avarias de casca, procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem
1
UNID
16
192
QUALITÁ
física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Abóbora madura, procedente de espécies
genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas,
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de
2 origem física, mecânica ou biológica matéria
KG
32
384
QUALITÁ
terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Abobrinha extra AA, in natura, cor verde
brilhante, fresco, procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem
3 física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
KG
6
72
QUALITÁ
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Achocolatado em pó instantâneo, a base de
cacau em pó de 1º qualidade. Embalagem
4
PCT
19
228
TODDY
resistente de 400g. Prazo de validade mínimo
de 6 meses a partir data de entrega.
Açúcar tipo cristal, branco, de origem vegetal,
pacote
com
02
kg,
constituído
fundamentalmente de sacarose de cana-de5 açúcar, livre de fermentação, isento de matéria
KG
65
780
NEVE
terrosa, parasitas e detritos animais e
vegetais. Aspecto sólido com cristais bem
definidos.
Adoçante líquido 200ml contendo os seguintes
ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes
artificiais: Ciclamato de sódio, e sacarina
sódica, conservantes: Ácido benzóico,
6
UND
19
228
ASSUGRIN
metilparbeno. Não contendo quantidade

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

significativa de carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gordura
trans, fibra alimentar e sódio
Agrião em maço, com folhas integras, livres de
fungos; transportadas em sacos plásticos
transparentes de primeiro uso. Devem estar
frescas, íntegras, sem traço de descoloração
ou manchas.
Aipim ou mandioca, tenro (macio), graúdo,
procedente de espécies genuínas e sãs,
frescas, ter atingido o grau de evolução e
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Alface lisa de primeira, coloração verde,
frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes e
separados em maços padronizados,
procedente de espécies genuínas e sãs.
Isento de lesões de origem físicas, mecânica
ou biológica, substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estralhos aderidos à superfície
externa, insetos, parasitas, larvas.
Alho nacional extra, os dentes devem estar
bem definidos, limpos, firmes, sem manchas
e livre de broto. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Amido de Milho tipo 1, sob a forma de pó fino,
cor branca, sabor e odor característicos,
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo
200g
Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado
em embalagem resistente de polietileno
atóxico, contendo 05 kg. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega
Aveia em flocos finos, condicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
contendo 200g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.
Atum enlatado ralado, embalagem em lata de
folha de flandres, com verniz sanitário. Peso
líquido de 170g.
Azeite de Oliva extra virgem, acondicionado
em embalagem de vidro ou enlatado,
contendo 500 ml, Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega
Banana prata, com grau de maturação
adequado para o consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e
firme. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Batata inglesa especial, com a polpa intacta e

Valor
Valor Total
Unitário

3,60

691,20

3,00

1.152,00

3,00

216,00

4,00

912,00

8,90

6.942,00

7,40

1.687,20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
UND

40

480

QUALITÁ

1,50

720,00

KG

27

324

QUALITÁ

2,00

648,00

UND

40

480

PC

1,50

720,00

KG

5

60

QUALITÁ

16,50

990,00

CX

21

252

MAISENA

3,50

882,00

KG

108

1296

ROSCATO

18,00

23.328,00

CX

13

156

YOKI

3,40

530,40

LT

8

96

88

5,40

518,40

UND

11

132

19,00

2.508,00

KG

57

684

2,80

1.915,20

30

31

03

GALO

32

33
QUALITÁ

34

superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Amido de Milho tipo 1, sob a forma de pó fino,
cor branca, sabor e odor característicos,
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo
200g
Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado
em embalagem resistente de polietileno
atóxico, contendo 05 kg. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega
Aveia em flocos finos, condicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
contendo 200g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.
Atum enlatado ralado, embalagem em lata de
folha de flandres, com verniz sanitário. Peso
líquido de 170g.
Azeite de Oliva extra virgem, acondicionado
em embalagem de vidro ou enlatado,
contendo 500 ml, Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega
Banana prata, com grau de maturação
adequado para o consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e
firme. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Batata inglesa especial, com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme,
procedente de espécies genuínas e sãs,
fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas
esverdeadas e livre de broto.
Batata doce lavada, de 1ª qualidade, sem
lesões de origem física ou mecânica, não
apresentarem rachaduras ou cortes na casca,
livre de enfermidades, isenta de partes
pútridas. Com tamanho uniforme, devendo
ser graúdas. Embalagem: em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada.
Batata palha, acondicionada em pacotes de
no mínimo 120 gramas, cor dourada, textura
crocante, sabor e cheiro tipo característico,
validade de no mínimo 3 meses.
Berinjela com a polpa intacta e limpa, firme,
lisa, de tamanho uniforme, procedente de
espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas,
sem manchas esverdeadas e livre de broto.
Beterraba procedente de espécies genuínas
e sãs, fresca, casca lisa e firme. Isento de
broto, lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker, de
textura crocante, com odor, sabor e cor
característicos, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, contendo 400
gramas.

Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de
sabor, cor e odor característicos, textura
crocante, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente
de dupla face, contendo 400g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, Parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega
Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata,
embalagem: pacotes de papel impermeável
ou plástico atóxico, lacrado, com peso líquido
de 400g. Na embalagem deverá constar o
nome do fabricante, nome, classificação e
marca do produto, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido, número de registro
em órgão competente
Brócolis em maço de elevada qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades ou
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Sem sujidade,
parasitas ou larvas ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade,
estarem livres de folhas externas sujas de
terra. Livre de resíduos de fertilizantes, livres
da maior parte possível de terra, raízes e com
acondicionamento em sacos plásticos micro
perfurados.
Café em pó; torrado e moído; puro de
primeira qualidade; embalado a vácuo; em
embalagens de 250g; com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estanho. Validade
mínima de 04 (quatro) meses a contar da
data de entrega.
Canela; em pó fina homogênea 50g; obtida
da casca de espécimes vegetais genuínos;
grãos sãos e limpos; de coloração pardo
amarelada ou marrom claro; com aspecto
cheiro aromático e sabor próprios; livre de
sujidades e materiais estranhos a sua
espécie;
Canela em pau 20g, embalagem com
identificação do produto, rótulo com
ingredientes, peso, fabricante, data de
fabricação e validade. Indicar marca.
Validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.
Caquis sem rachaduras, firmes, fresco,
coloração de alaranjado a vermelho uniforme,
isento de enfermidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, fisiologicamente desenvolvido e
inteiro.
Carne Bovina tipo acém congelada,
proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa. Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, a vácuo,
peso líquido de 1kg, contendo na embalagem
a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Carne fresca bovino resfriado músculo moído,
proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa. Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, a vácuo,
peso líquido de 1kg, contendo na embalagem
a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Carne seca - ponta de agulha, de 1ª
qualidade, com baixo teor de gordura, textura
macia, levemente salgada.
Com fibras longas e congeladas, dados de
identificação do produto, validade, fabricação,
lote. Com
validade Mínima de 60 dias a contar da data
de entrega.
Cebola branca, fresca, extra, com as
extremidades, firmes, cor brilhante, haste
bem seca. Isento de broto, enfermidades,
lesões de origem física, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, insetos, parasitas e larvas.
Cenoura extra cor laranja-vivo, procedente de
espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa,
sem rugas, de aparência fresca. Isento de
brotos, lesões de origem física, mecânica ou
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3,50

882,00
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18,00

23.328,00

CX
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YOKI

3,40
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19,00
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KG

60

720

QUALITÁ

3,20

2.304,00

KG

40

480

QUALITÁ

3,20

1.536,00

PCT

83

996

YOKI

4,00

3.984,00

KG

10

120

QUALITÁ

3,10

372,00

KG

20

240

QUALITÁ

3,00

720,00

PCT

71

852

MARILAN

4,00

3.408,00

PCT

71

852

MARILAN

4,00

3.408,00

PCT

37

444

MABEL

3,00

1.332,00

UND

80

960

QUALITÁ

1,90

1.824,00

PCT

40

480

PIMPÍNELA

7,50

3.600,00

PCT

2

24

SUPRA

2,30

55,20

PCT

1

12

2,30

27,60

KG

7

84

QUALITÁ

2,90

243,60

KG

80

960

FRIGANSO

23,00

22.080,00

KG

19
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oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Carne fresca bovino resfriado músculo moído,
proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa. Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, a vácuo,
peso líquido de 1kg, contendo na embalagem
a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Carne seca - ponta de agulha, de 1ª
qualidade, com baixo teor de gordura, textura
macia, levemente salgada.
Com fibras longas e congeladas, dados de
identificação do produto, validade, fabricação,
lote. Com
validade Mínima de 60 dias a contar da data
de entrega.
Cebola branca, fresca, extra, com as
extremidades, firmes, cor brilhante, haste
bem seca. Isento de broto, enfermidades,
lesões de origem física, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, insetos, parasitas e larvas.
Cenoura extra cor laranja-vivo, procedente de
espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa,
sem rugas, de aparência fresca. Isento de
brotos, lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas
Chá claro embalagem em caixa com 10
saquinhos, devidamente identificados com a
descrição resumida do material. Deverá
constar na caixa o modo de preparo,
informação nutricional, peso líquido,
quantidade de saquinhos, lote de fabricação e
prazo de validade.
Cheiro verde em maço, limpos e de boa
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes,
sem traços de descoloração e turgescência
(inchaço), intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Carne de ave resfriada tipo chester - produto
de qualidade – entregue em embalagens que
contenham especificados o local de origem
do produto, peso, data de embalagem e data
de validade. Peça inteira não contendo
gluten, devidamente resfriado.
Chuchu rugosidade tamanho médio,
procedente de espécies genuínas, sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Chocolate em pó solúvel 200g. Pelo menos
32%. Apresentação: caixa. Validade: pelo
menos 10 meses a partir da entrega.
Colorau tempero embalagem de 100g, com
data de fabricação e validade.
Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos
finos, acondicionado em embalagem
aluminizada ou de polietileno atóxico
transparente, contendo 100g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega
Couve em maço, limpos e de boa qualidade,
sem defeitos, com folhas verdes, sem traços
de descoloração e turgescência (inchaço),
intactas, firmes e bem desenvolvidas.
Cravo da índia pct 40g in natura.
Apresentação: Pacote atóxico, termo soldado,
resistente. Características: Embalagem
intacta contendo informações do produto.
Produto com validade igual ou superior a 60
dias a contar da data de entrega.
Creme de leite, Embalagem de 200g, prazo
de validade de no mínimo 120 dias.
Mingau de Amido de milho, açúcar, vitaminas,
minerais, aromatizante, embalagem contendo
informações do produto, com data de
fabricação e validade. Caixa com 200g.
Ervilha em conserva, embalagem com 200 g,
com dados de identificação do produto e
prazo de validade.
Ervilha seca, verde, partida, tipo 1, de
primeira, nova, constituída de grãos sãos e
limpos, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em sacos plásticos
lacrados com 500g
Espinafre em maço, fresco, tamanho e
coloração uniformes, isento de materiais
terrosos, livre de sujidades, parasitas e
larvas, com folhas íntegras, frescas, verde
escura e sem sinais de apodrecimento.
Farinha de mandioca fina, branca, torrada,
tipo 01, embalada em pacotes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade do produto.
Farinha de Trigo Especial ou de Primeira,
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita
e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar úmida fermentada ou rançosa,
contendo 01 kg. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega
Feijão branco tipo 1. Embalagem: pacote com
500g, data de fabricação e prazo de validade.
Feijão tipo 1, preto, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 01 kg, isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.
Fermento químico em pó - produto formado
de substâncias químicas que por influência
do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos ou
féculas, aumentando-lhes o volume e a
porosidade. Contendo no ingrediente
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e
fosfato monocálcico - Embalagem lata de
100g
Fígado bovino, produto de primeira qualidade,
livre de aparas, com aspecto firme,
apresentando cor vermelho escuro, sem
escurecimento ou manchas esverdeadas,
File de Peixe limpo, sadio, congelado,
íntegros, eviscerados, sem osso,
apresentando carne firme, elástica, cor
branca, rosada e odor característico. Isento
de: vestígios de descongelamento, livre de
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor
esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante condicionado em
embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente.
Filé de Peito de Frango, congelado, não
temperado, de primeira qualidade, isento de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada
em embalagem primária constituída de
plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos.
devidamente selada, com especificação de
peso, validade, produto e marca/procedência.
Validade a vencer de no mínimo 3 meses a
partir da entrega.
Fósforo. Caixa contendo 10 caixinhas com 40
palitos de fósforo em madeira com a ponteira
em pólvora.
Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, com
odor e textura característicos de um produto
de boa qualidade apresentado em
embalagens transparentes resistentes com
fechamento à vácuo ou bem lacradas, com
denominação do nome do produto, fabricante,
data de fabricação e validade.
Moela de frango, congelada, com cor, odor e
sabor característicos do produto, de boa
qualidade, em embalagem transparente à
vácuo ou bem lacradas, com denominação do
nome do produto, fabricante, data de
fabricação e validade.
Fubá de milho, produto obtido da moagem do
grão de milho são, limpo, isento de matéria
terrosa e parasita. Não podendo apresentar
umidade, fermentação ou ranço, contendo 01
kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Gelatina comum, sabores variados, em
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de: vestígios de descongelamento, livre de
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor
esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante condicionado em
embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente.
Filé de Peito de Frango, congelado, não
temperado, de primeira qualidade, isento de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada
em embalagem primária constituída de
plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos.
devidamente selada, com especificação de
peso, validade, produto e marca/procedência.
Validade a vencer de no mínimo 3 meses a
partir da entrega.
Fósforo. Caixa contendo 10 caixinhas com 40
palitos de fósforo em madeira com a ponteira
em pólvora.
Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, com
odor e textura característicos de um produto
de boa qualidade apresentado em
embalagens transparentes resistentes com
fechamento à vácuo ou bem lacradas, com
denominação do nome do produto, fabricante,
data de fabricação e validade.
Moela de frango, congelada, com cor, odor e
sabor característicos do produto, de boa
qualidade, em embalagem transparente à
vácuo ou bem lacradas, com denominação do
nome do produto, fabricante, data de
fabricação e validade.
Fubá de milho, produto obtido da moagem do
grão de milho são, limpo, isento de matéria
terrosa e parasita. Não podendo apresentar
umidade, fermentação ou ranço, contendo 01
kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Gelatina comum, sabores variados, em
embalagem com peso médio de 50 g, com
data de fabricação e validade. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, validade e
quantidade do produto.
Gelatina diet 12g com 0% de açúcar. Sabores
variados, com embalagem com peso médio
de 12g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, validade e quantidade do
produto.
Geleia de fruta, embalagem de 230g, sabores
variados, rotulo contendo identificação do
produto data de fabricação e prazo de
validade.
Goiaba de primeira, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com polpas firmes e intactas,
tamanhas e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvidas e maduras. Isenta de
enfermidades, material terroso, umidade
externa anormal, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundo de manuseio e transporte.
Grão de bico em conserva lata 200g composto de matéria prima sã, limpa, isenta
de matéria terrosa, substâncias nocivas,
parasitas e insetos vivos, não podendo estar
úmida ou fermentada.
Hortelã em maço 1ª qualidade - com folhas
integras, livres de fungos; transportadas em
sacos plásticos transparentes de primeiro
uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço
de descoloração ou manchas
Inhame (macio), graúdo, proceder de
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido
o grau de evolução e maturação, polpa
íntegra e firme. Isento de brotos, lesões de
origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Laranja seleta, casca lisa, fina e brilhante, de
primeira qualidade, não pode estar murcha.
Leite integral, cor, aroma e odor
característico, não rançoso, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. O produto deverá
possuir selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 03 (três)
meses a contar da data de entrega.
Leite desnatado (sem adição de açúcar e
com menos de 5,5g de gordura saturada em
100g do produto), cor, aroma e odor
característico, não rançoso, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. O produto deverá
possuir selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 03 (três)
meses a contar da data de entrega.
Leite condensado, constituído de leite
padronizado, açúcar e lactose, embalagem:
lata de 395g rotulada com papel impresso, de
1ª qualidade.
Linguiça calabresa - Grossa, embalada a
vácuo, acondicionada em embalagem
plástica.
Louro em maço com folhas Secas,
embalagem contendo no mínimo 40g, com
identificação do produto e prazo de validade.
Macarrão espaguete com ovos. Embalagem:
plástica, transparente, resistente, bem
vedada, contendo 1kg, isento de qualquer
substância estranha ou nociva. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
Macarrão tipo padre nosso 1 kg, massa seca
com ovos, acondicionado em embalagem
transparente intacta, a embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade e condições de
armazenagem.
Macarrão, do tipo parafuso, com ovos,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 1
kg.
Maça nacional - tamanho grande, de 1ª
qualidade. O produto não deverá apresentar
problemas com coloração não características,
não estar machucada, perfurado, muito
maduro e nem muito verde.
Maionese light 250g - dizeres de rotulagem,
data de fabricação e prazo de validade,
informação dos ingredientes e composição
nutricional.
Mamão papaia, apresentando maturação
média (de vez), polpa firme ao toque, sem
apresentar avarias de casca, procedente de
espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar
avarias de casca. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas
Manga tommy, fresca, sem apresentar
avarias de casca. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Manteiga extra com sal 500g - contendo
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Margarina Vegetal cremosa com sal, com
80% de teor de gordura, refrigerado, não
rançoso, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno, contendo 500g.
Massa de Lasanha - Descrição: massa
alimentícia de sêmola de trigo, seca, lisa,
vitaminada, isenta de sujidades. Embalagem
plástica resistente e transparente. Rotulagem
contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de fabricação.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis)
meses, a partir da data da entrega na
unidade requisitante. Emb. 500g.
Melancia com grau de maturação adequado
para o consumo, casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração vermelha com
aparência fresca e macia, procedente de
espécie genuína e sã, fresca. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Melão amarelo, a casca deve ser firme, sem
rachaduras e de cor vibrante, de 1ª
qualidade.
Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80%
de grãos inteiros, preparados com matérias
primas sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Pct de 500g
Milho de pipoca tipo 1 em embalagens de
polietileno de 500g cada. Livre de pragas e
sujidades.
Milho em conserva lata contendo 200g
embalagem contendo no mínimo, com
identificação do produto e prazo de validade.
Morango in natura, fruta fisiologicamente
desenvolvida, bastante firme, com maturação
apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de
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superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Manteiga extra com sal 500g - contendo
dados de identificação do produto, marca do
UND
fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Margarina Vegetal cremosa com sal, com
80% de teor de gordura, refrigerado, não
UND
rançoso, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno, contendo 500g.
Massa de Lasanha - Descrição: massa
alimentícia de sêmola de trigo, seca, lisa,
vitaminada, isenta de sujidades. Embalagem
plástica resistente e transparente. Rotulagem
contendo informações dos ingredientes,
PCT
composição nutricional, data de fabricação.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis)
meses, a partir da data da entrega na
unidade requisitante. Emb. 500g.
Melancia com grau de maturação adequado
para o consumo, casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração vermelha com
aparência fresca e macia, procedente de
espécie genuína e sã, fresca. Isento de
KG
lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Melão amarelo, a casca deve ser firme, sem
rachaduras e de cor vibrante, de 1ª
KG
qualidade.
Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80%
de grãos inteiros, preparados com matérias
primas sãs, limpas, isentas de matérias
PCT
terrosas, parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Pct de 500g
Milho de pipoca tipo 1 em embalagens de
polietileno de 500g cada. Livre de pragas e
PCT
sujidades.
Milho em conserva lata contendo 200g
embalagem contendo no mínimo, com
LT
identificação do produto e prazo de validade.
Morango in natura, fruta fisiologicamente
desenvolvida, bastante firme, com maturação
apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de
KG
pragas e doenças e munida de cálice e
pedúnculo verde, sem sinais de fungos ou
apodrecimento.
Cereal de arroz e aveia, de preparo
instantâneo, preparado a partir de matérias
primas sãs, limpas, enriquecido com
vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem
CX
vedada, com 230g do produto. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
Cereal de milho, contendo como ingredientes:
Farinha de milho enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, fosfato de sódio dibásico,
premix vitamínico, fumarato ferroso, sulfato
CX
de zinco e vanilina. Embalagem: em
polietileno, bem vedada, com 230g do
produto. Prazo de validade mínimo de 12
meses a contar a partir da data de entrega.
Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa
plástica resistente transparente, ou lata
UND
contendo 900 ml,
Orégano desidratado, em embalagem
plástica transparente resistente, contendo
PCT
100g,
Ovo de galinha, branco, fresco, limpo,
acomodados em bandejas de papelão com
CX
12 unidades lacradas.
Pão de forma de massa leve, acondicionado
em embalagem plástica, contendo descrição
característica do produto, com peso de 500g.
PCT
Validade mínima de 10 dias a partir da data
de entrega.
Pão de forma integral, acondicionado em
embalagem plástica, contendo descrição
característica do produto, com peso de 500g.
PCT
Validade mínima de 10 dias a partir da data
de entrega.
Pão de milho de forma, acondicionado em
embalagem plástica, contendo descrição
característica do produto, com peso de 500g.
PCT
Validade mínima de 10 dias a partir da data
de entrega.
Pão francês, peso 50g. Formato fusiforme
com adição de sal, composto de farinha de
trigo especial, água, sal, e fermento químico.
Deverão ser acondicionadas em sacos de
KG
polietileno atóxico, resistente e transparente
de forma que o produto seja entregue íntegro.
O produto deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega.
Pão tipo bisnaguinha Embalagem: Saco de
polietileno, transparente, atóxico, resistente,
termossoldado, devidamente identificado com
PCT
aproximadamente 14 unidades de
aproximadamente 20g, perfazendo
aproximadamente 280g
Pera, aspecto globoso, frutos mistos entre
verdes e maduros, cor própria, classificada
como fruta com polpa firme e intacta, isenta
KG
de enfermidades, sujidades, parasitas e
larvas, sem lesões de origem física.
Pernil suíno 1ª qualidade, congelada, limpa,
aspecto: próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas, odor
próprio, embaladas em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
KG
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo.
Embalagem: plástica, transparente e
adequada ao produto, resistente, contendo
identificação do produto, etiqueta de peso e
data da embalagem e validade.
Pêssego In natura, de primeira; livre de
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem
KG
desenvolvida e madura; com polpa firme e
intacta.
Pimentão verde, casca lisa e brilhante, não
pode estar murcho e nem melando, de 1ª
KG
qualidade.
Polpa de tomate sachê de 340g, o produto
deverá apresentar na embalagem data de
SACHÊ
fabricação e validade.
Presunto sem gordura fatiado. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, lote, validade, peso
liquido. Deverá ser transportado em carros
fechados refrigerados, em embalagens e
KG
temperaturas corretas (10ºc ou de acordo
com o fabricante) e adequadas, respeitando a
características do produto. De modo que as
embalagens não se apresentem alteradas.
Queijo minas branco tradicional, de primeira
qualidade, embalagem com identificação do
KG
produto e prazo de validade.
Queijo mussarela, fatiado. Embalagem com
dados de identificação, data de fabricação, de
validade e peso liquido. Deverá ser
transportado em carros fechados
refrigerados, em embalagens e temperaturas
KG
corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante)
e adequadas, respeitando a características
do produto. De modo que as embalagens não
se apresentem alteradas
Quiabo frescos, frutos devem ter cor verde
KG
intensa, serem firmes, sem manchas escuras
Repolho verde, novo, de 1ª qualidade, folhas
sãs, sem rupturas, com coloração uniforme,
sem manchas, livre de enfermidades, isento
de partes pútridas. Não deve estar danificado
por qualquer lesão de origem física ou
KG
mecânica. Suficientemente desenvolvido, em
perfeito estado de conservação e maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada
Requeijão cremoso – produto pastoso de cor
clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento
de mofos, bolores ou sustâncias estranhas;
UND
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno, contendo 250g
Rúcula fresca, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de material terroso e unidade
externa anormal, livre de resíduos de
UND
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Sagu em embalagem plástica de 500g. A
embalagem deve conter: data de validade,
PCT
identificação da marca, número do lote,
procedência, composição.
Sal marinho iodado refinado, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno
KG
atóxico, contendo 1 kg,
Sardinha em conserva lata de 125g. A lata
deverá apresentar revestimento interno
apropriado, vedada, isento de ferrugem e
LT
substâncias nocivas. Validade mínima de (06)
meses.
Leite de soja em pó, deve ter com principal
ingrediente o extrato de soja, sabor natural,
deve ser enriquecido com as principais
vitaminas e mineras, deve conter pelo menos
240mg de cálcio para uma porção de 30g do
produto. Não deve conter nos seus
LT
ingredientes produtos oriundos do leite de
vaca ou outro animal. O produto deverá poder
ser ingerido por intolerantes à lactose e ao
glúten e por alérgicos à proteína do leite. Na
embalagem deve conter todos os dizeres
obrigatórios. Embalagem de 250g.
Suco de caju garrafa de 1 litro, a embalagem
deverá declarar a marca, nome e endereço
GF
do fabricante, prazo de validade e lote.
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perfeito estado de conservação e maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada
Requeijão cremoso – produto pastoso de cor
clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento
de mofos, bolores ou sustâncias estranhas;
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno, contendo 250g
Rúcula fresca, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de material terroso e unidade
externa anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Sagu em embalagem plástica de 500g. A
embalagem deve conter: data de validade,
identificação da marca, número do lote,
procedência, composição.
Sal marinho iodado refinado, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno
atóxico, contendo 1 kg,
Sardinha em conserva lata de 125g. A lata
deverá apresentar revestimento interno
apropriado, vedada, isento de ferrugem e
substâncias nocivas. Validade mínima de (06)
meses.
Leite de soja em pó, deve ter com principal
ingrediente o extrato de soja, sabor natural,
deve ser enriquecido com as principais
vitaminas e mineras, deve conter pelo menos
240mg de cálcio para uma porção de 30g do
produto. Não deve conter nos seus
ingredientes produtos oriundos do leite de
vaca ou outro animal. O produto deverá poder
ser ingerido por intolerantes à lactose e ao
glúten e por alérgicos à proteína do leite. Na
embalagem deve conter todos os dizeres
obrigatórios. Embalagem de 250g.
Suco de caju garrafa de 1 litro, a embalagem
deverá declarar a marca, nome e endereço
do fabricante, prazo de validade e lote.
Suco de goiaba garrafa de 1 litro, a
embalagem deverá declarar a marca, nome e
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6,00

288,00

KG

1,50

72,00

endereço do fabricante, prazo de validade e
lote.
Suco de manga garrafa de 1 litro, a
embalagem deverá declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, prazo de validade e
lote.
Suco de maracujá garrafa de 1 litro, a
embalagem deverá declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, prazo de validade e
lote.
Suco de uva garrafa de 1 litro, a embalagem
deverá declarar a marca, nome e endereço
do fabricante, prazo de validade e lote.
Tangerina ponkan ótima qualidade, sem
defeitos sérios, apresentando tamanho e
coloração uniforme, com polpa e casca firmes
e intactas, sem manchas ou defeitos, nem
danos físicos e/ou mecânicos, ser originário
de plantas sadias, destinado ao consumo “in
natura”, estar fresca.
Tapioca formato granulado tipo 2, sabor
tradicional, pct 500g. Ingredientes: Fécula
extraída da mandioca em flocos. Na
embalagem deve conter a marca, data de
fabricação e validade.
Uva-passa, preta ou branca, sem semente,
livre de fungos; embalagem hermeticamente
fechada e rotulada, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, com identificação do fornecedor
na embalagem.
Uva Thompson, sem semente, nacional,
embalagem primária em sacos plásticos sem
sobreposição dos cachos, de primeira,
formato do cacho e baga uniforme, coloração
verde da fruta e dos engaços, devendo ser
bem desenvolvida e madura, ausente de
patológicas fisiológicas na polpa, com polpa
firme e intacta, sem danos na película das
bagas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, com
identificação do fornecedor na embalagem.
Vagem deverá apresentar-se bem formados,
sem manchas, sem ataque de pragas e
doenças, sem rachaduras e danos
mecânicos, as frutas e hortaliças deverão ser
procedentes de espécies genuínas e sãs e
satisfazer as seguintes condições mínimas: serem frescas; -não estarem golpeadas e
danificadas por quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica que afetam sua
aparência.
Vinagre de álcool, em garrafa de 750ml.
Embalagem plástica, resistente e
transparente, com validade descrita em sua
embalagem. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade.
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Valor total:
R$ 277.771,08 (duzentos
Valor
total:
R$ 277.771,08 (duzentos e
e setenta e sete mil, setecentos e
setenta e um reais e oito centavos).
setenta
e sete mil, setecentos e setenta e
Fiscal: A fiscalização e aprovação do
ficará a cargo do servidor
um serviço
reais
e oito centavos).
Danilo Pessoa dos Santos –
matrícula nº 961153-2.
Fiscal:
A fiscalização e aprovação do serSaquarema, 31 de janeiro de 2022.
Borges dos Santos Vignoli.
viçoDaniele
ficará
a cargo
do servidor Danilo PesSecretária
Municipal
de
Desenvolvimento Social.
soa dos Santos – matrícula nº 961153-2.
Saquarema, 31 de janeiro de 2022.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social.
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Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades
dos servidores do prédio sede da Prefeitura Municipal de Saquarema.
Onde se lê: Quantidade Anual: 732 – item
1 açúcar refinado.
Leia-se: Quantidade Anual: 744 – item 1
açúcar refinado.
Saquarema, 06 de julho de 2021.
Élida da Silva Alves. Secretária. Municipal
de Gestão, Inovação e Tecnologia.
Omitido do Diário Oficial de Saquarema,
Edição n° 680, de 07 de julho de 2021.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 204/2021
Processo Administrativo nº 14.809/2021
Ref. Contratação de empresa qualificada
com fornecimento de serviços, materiais e
técnicas construtivas que serão empregados na execução de obra de urbanização,
drenagem, sinalização viária e construção
de equipamentos ao longo da Avenida Litorânea, no Município de Saquarema/RJ.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Consórcio Nova Saquarema
(RL2 Engenharia LTDA, WL Engenharia,
Planejamento EIRELI e Construtora Entre
os Rios EIRELI) - CNPJ 44.984.427/000147.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem
como objeto a Inserção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do contrato nº
204/2021, firmado entre as partes em
20/12/2021.
Data da Assinatura: 27 de janeiro de
2022.
Danilo Goretti Villa Verde.
Secretário Municipal de Infraestrutura

ERRATA AO CONTRATO
Nº 074/2021

Em conformidade ao Extrato de Contrato
publicado no diário Oficial Eletrônico do
Município de Saquarema, Edição nº 674,
de 29 de junho de 2021, de inteiro teor
no respectivo processo administrativo, às
folhas 364 a 368, cláusula primeira.
Processo nº 6.743/2021.
Partes: Município de Saquarema e Mercado São Lucas de Porto da Roça LTDA.
EPP.

05

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO,
RECEITA E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA SMART Nº 012
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 114 da Lei nº 97/1993, alterado
pela Lei nº 836/2006.
RESOLVE:
Conceder Licença à Gestante a servidora municipal Veronica Fidelis Brasil
Senorans, matrícula nº 7609, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, por
180 (cento e oitenta) dias com data retroativa a 26/01/2022, que se estenderá até
24/07/2022, conforme o Processo nº 1972
/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

PORTARIA SMART Nº 013
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 114 da Lei nº 97/1993, alterado
pela Lei nº 836/2006.
RESOLVE:
Conceder Licença à Gestante a servidora municipal Maiara dos Santos Miranda,
matrícula nº 957873, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, por 171 (cento e setenta e um) dias com data retroativa a 01/01/2022, que se estenderá
até 20/06/2022, conforme o Processo nº
1553/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

D.O.S
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PORTARIA SMART Nº 014
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 114 da Lei nº 97/1993, alterado
pela Lei nº 836/2006.
RESOLVE:
Conceder Licença à Gestante a servidora
municipal Bethania Goulart Campos, matrícula nº 7665, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por 89 (oitenta e nove)
dias com data retroativa a 03/02/2022,
que se estenderá até 02/05/2022, conforme o Processo nº 1393/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

PORTARIA SMART Nº 015
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 114 da Lei nº 97/1993, alterado
pela Lei nº 836/2006.
RESOLVE:
Conceder Licença à Gestante a servidora municipal Gabriela Martins da Conceicao, matrícula nº 930167, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, por
180 (cento e oitenta) dias com data retroativa a 10/10/2021, que se estenderá
até 07/04/2022, conforme o Processo nº
1982/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

PORTARIA SMART Nº 016
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 114 da Lei nº 97/1993, alterado
pela Lei nº 836/2006.
RESOLVE:

Conceder Licença à Gestante a servidora
municipal Amanda Augusto Franco, matrícula nº 955785, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por 180 (cento e oitenta) dias com data retroativa a 26/01/2022,
que se estenderá até 24/07/2022, conforme o Processo nº 2348/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

PORTARIA SMART Nº 017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 114 da Lei nº 97/1993, alterado
pela Lei nº 836/2006.
RESOLVE:
Conceder Licença à Gestante a servidora municipal Fernanda Mattos da
Silva, matrícula nº 904848, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, por
180 (cento e oitenta) dias com data retroativa a 21/01/2022, que se estenderá
até 19/07/2022, conforme o Processo nº
1522/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

PORTARIA SMART Nº 018
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação, no uso de suas
atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 128 da Lei nº 97/1993.
RESOLVE:
Conceder Licença-prêmio a(o) servidor(a)
municipal Jaqueline Lima Ferreira, matrícula nº 63274, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, por 90 (noventa)
dias durante o período de 01/04/2022
a 29/06/2022, conforme o Processo nº
803/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.
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PORTARIA SMART Nº 019
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 128 da Lei nº 97/1993.
RESOLVE:
Conceder Licença-prêmio a(o) servidor(a)
municipal Catia Medeiros Limite, matrícula nº 71064, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde, por 90 (noventa)
dias durante o período de 01/06/2022
a 29/08/2022, conforme o Processo nº
20509/2021.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.

PORTARIA SMART Nº 020
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de
suas atribuições que lhe foram conferidas
pela Portaria nº 746/2017.
Considerando o que dispõe a redação
do Art. 128 da Lei nº 97/1993.
RESOLVE:
Conceder Licença-prêmio a(o) servidor(a)
municipal Raphaele de Almeida Serodio,
matrícula nº 54402, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, por 90 (noventa)
dias durante o período de 01/03/2022 a
29/05/2022, conforme o Processo nº
334/2022.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação.
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO
RECONVOCAÇÃO

RECONVOCAÇÃO DO EDITAL Nº
001/2022 DE ADESÃO PÚBLICA PARA
CREDENCIAMENTO DE ASSOCIAÇÕES, ORGANIZAÇÕES E OUTRAS
ENTIDADES RESPRESENTATIVAS DA
SOCIEDADE CIVIL EM GERAL PARA
COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL
DA CIDADE.
A Secretaria Municipal de Urbanismo, no
uso de suas atribuições legais, prorroga
até o dia 25/02/2022, o Edital de Convocação nº 001/2022, para ampla participação de entidades representativas
da sociedade civil que tenham interesse
em compor o Conselho Municipal da Cidade. O resultado será publicado no dia
03/03/2022 no site da Prefeitura Municipal
de Saquarema. O edital na íntegra encontra-se disponível no site: https://www.saquarema.rj.gov.br/comunicado-edital-do-conselho-municipal-da-cidade/
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Felipe de Oliveira Araújo
Secretário de Urbanismo

CÂMARA MUNICIPAL
DE SAQUAREMA
EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO
DO 4º TERMO ADITVO

Contrato CMS nº 001/2018.
Processo nº 1661/2017.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema
e OK VIRTUAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME.
Por conter erro material de digitação na
referida publicação:
Onde lia-se: EXTRATO DO 1º TERMO
ADITIVO.
Agora lê-se: EXTRATO DO 4º TERMO
ADITIVO.
Saquarema, 08 de fevereiro de 2022.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
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