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SAQUAREMA PARTICIPA DO WORKSHOP
NACIONAL BANDEIRA AZUL
Visando agregar conhecimento técnico, com o objetivo de contribuir para a conquista do maior selo global
de sustentabilidade dedicado à gestão de praias, marinas e embarcações para a
Praia de Itaúna, servidores
das secretarias municipais
de Esporte, Lazer e Turismo
e Meio Ambiente participaram das atividades do 1º dia
do Workshop Nacional Bandeira Azul, em Cabo Frio.
Organizado pelos operadores internacional e nacional
do Bandeira Azul, Foundation Environmental e o Instituto Ambientes em Rede, o
evento apresentou novidades sobre a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, mudança
climática, poluição e salientou detalhes importantes sobre a entrega da documentação dos balneários pilotos
que estão elegíveis ao hasteamento da bandeira ainda
em 2022, como a Praia de
Itaúna, em Saquarema
“A educação ambiental é o
mais importante pilar para a
conquista da bandeira azul
em qualquer lugar. As ações
de gestão responsável vão
contribuir para o hasteamento e a manutenção da
bandeira em cada lugar”,
destacou a coordenadora do
programa, Leana Bernardes.

Conquista do Selo Bandeira Azul será de grande importância para Saquarema

mo, Rafaela Lehmann, apresentou detalhes do projeto
“Brasil essa é a nossa praia”,
como o turismo responsável
“Nosso foco é focar em três
temáticas importantes: sustentabilidade, segurança turística, e turismo de base comunitária e promover a troca
de experiência entre os gestores públicos e privados”
explicou a palestrante.

Ao longo de todo o workshop,
os presentes participarão de
diversos encontros, palestras e uma visita in loco à
Praia do Peró, em Cabo Frio,
Ainda no evento, a represen- que possui o certificado há 4
tante do Ministério do Turis- anos.

Os servidores representantes da Prefeitura de Saquarema no evento foram o diretor adjunto de eventos e
a assistente administrativa
da Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer e Turismo,
Raineri Martins e Marcelli
Ladeira respectivamente, e
o assessor de planejamento
da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Saquarema, Lucas Giolito.
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ATOS DA PREFEITA
DECRETO Nº 2.303
DE 05 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação, dos
lotes de terreno designados pelos nºs 04,
05, 30 e 31, da quadra nº 387, situado no
Loteamento denominado “Vilatur Saquarema”, no lugar de Ipitangas, zona urbana
do 1º Distrito de Saquarema-RJ, para fins
de construção de edifícios públicos.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, especialmente as que são conferidas pelo artigo 67
e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do
Município;
Considerando que cabe a Administração
Municipal realizar políticas públicas visando o bem-estar da coletividade;
DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública,
para fins de desapropriação, nos termos
da alínea ‘m’ do art. 5º, do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, dos seguintes lotes:
I- Lote de terreno designado pelo nº 04, da
quadra nº 387, com a área de 600,00m²,
situado no Loteamento denominado “Vilatur Saquarema”, no lugar de Ipitangas,
zona urbana do 1º Distrito de Saquarema-RJ, com as seguintes medidas e
confrontações: 20,00m na linha da frente
confrontando com a Rua Praia de Maranduba; 20,00m na linha dos fundos confrontando com o lote nº 31; 30,00m pelo
lado direito confrontando com o lote nº 05;
30,00m pelo lado esquerdo confrontando
com parte do lote nº 03 e parte do lote nº
02, devidamente registrado no Cartório do
Registro Geral de Imóveis de Saquarema
na matrícula nº 1.312.
II- Lote de terreno designado pelo nº
05, da quadra nº 387, com a área de
600,00m², situado no Loteamento denominado "Vilatur Saquarema”, lugar de
Ipitangas, zona urbana do 1° Distrito de
Saquarema-RJ, com as seguintes medidas e confrontações: 20,00m na linha da
frente confrontando com a Rua Praia de
Maranduba; 20,00m na

linha dos fundos confrontando com o lote
nº 30; 30,00m pelo lado direito confrontando com o lote nº 06; 30,00m pelo lado
esquerdo confrontando com o lote nº 04,
devidamente registrado no Cartório do
Registro Geral de Imóveis de Saquarema
na matrícula nº 1.312.
III- Lote de terreno designado pelo nº
30, da quadra nº 387, com a área de
600,00m², situado no Loteamento denominado "Vilatur Saquarema”, lugar de
Ipitangas, zona urbana do 1º Distrito de
Saquarema-RJ, com as seguintes medidas e confrontações: 20,00m na linha da
frente confrontando com a Rua Praia de
Cassandoca; 20,00m na linha dos fundos
confrontando com o lote nº 05; 30,00m
pelo lado direito confrontando com o lote
nº 31; 30,00m pelo lado esquerdo, confrontando com o lote nº 29, devidamente
registrado no Cartório do Registro Geral
de Imóveis de Saquarema na matrícula nº
1.312.
IV- Lote de terreno designado pelo nº
31, da quadra nº 387, com a área de
600,00m², situado no Loteamento denominado "Vilatur Saquarema”, lugar de Ipitangas, zona urbana do 1° Distrito de Saquarema, neste estado do Rio de Janeiro,
com as seguintes medidas e confrontações: 20,00m na linha da frente confrontando com a Rua Praia de Cassandoca;
20,00m na linha dos fundos confrontando
com o lote nº 04; 30,00m pelo lado direito confrontando com parte do lote nº 01 e
parte do lote 02; 30,00m pelo lado esquerdo confrontando com o lote nº 30, devidamente registrado no Cartório do Registro
Geral de Imóveis de Saquarema na matrícula nº 1.312.
Art. 2º Os lotes referidos no art. 1º serão
destinados à construção de edifícios públicos.
Art. 3º A presente desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito e
imediata imissão de posse, nos termos do
art.15, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Saquarema, 05 de maio de 2022.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

DECRETO Nº 2.304
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DE 05 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a concessão da Medalha do
Mérito Municipal ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual André Ceciliano.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais; e
Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 661 de 17 de dezembro de 2002;
Considerando, finalmente, os relevantes
serviços prestados pelo homenageado ao
Município de Saquarema no desempenho
de suas nobres funções como Deputado
Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;
DECRETA
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Municipal ao Excelentíssimo Senhor
André Ceciliano, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Saquarema, no desempenho de suas nobres
funções como Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Saquarema, 05 de maio de 2022.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
N° 084/2022

Processo Administrativo nº 19.015/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação – art.
24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Bio Sst Consultoria em Seguranca, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente LTDA – CNPJ nº 44.649.214/000169.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comum
de medicina e segurança do trabalho para
elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
extemporâneo com emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
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Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total do Contrato: R$ 7.000,00
(sete mil reais).
Dotação Orçamentária:
PT 04.122.0010.2.163;
ND 3.3.90.35.01.00;
Fonte 1537.
Data da Assinatura: 27 de abril de 2022.
Hailson Alves Ramalho.
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EXTRATO DO TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 19.015/2021
Contrato nº 084/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comum
de medicina e segurança do trabalho para
elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
extemporâneo com emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
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 – Ficam designados os servidores Willy
de Barros Coutinho – matrícula nº 8161,
exercendo a função de fiscal como titular
e Romulo do Prado Zeferino – matrícula
nº 930098 exercendo a função de fiscal
como suplente do contrato n° 084/2022 do
processo administrativo n° 19.015/2021.
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, 27 de abril de 2022.
Hailson Alves Ramalho.
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EXTRATO DE CONTRATO
N° 085/2022

Processo Administrativo nº 3.651/2022.
Modalidade: Convite n° 008/2022.

Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Fluscop Comércio e Serviços de Equipamentos EIRELI EPP –
CNPJ nº 13.790.125/0001-04.
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais com a finalidade de atender as necessidades das bandas marciais existentes e as novas que serão formadas nas
unidades escolares do ensino fundamental da rede Municipal de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.
Valor Total do Contrato: R$ 166.312,00
(cento e sessenta e seis mil e trezentos e
doze reais).
Dotação Orçamentária:
PT 12.361.0008.1.005;
ND 4.4.90.52.99.00;
Fonte 1573.
Data da Assinatura: 27 de abril de 2022.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 3651/2022
Contrato nº 085/2022.
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais com a finalidade de atender as necessidades das bandas marciais existentes e as novas que serão formadas nas
unidades escolares do ensino fundamental da rede Municipal de Saquarema/RJ.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do
art. 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
2 – Ficam designadas as servidoras Jaqueline Rocha de Souza Jackson – matrícula nº 52990, exercendo a função de
fiscal como titular e Cilda Regina Ferreira
da Silva – matrícula nº 209554 exercendo
a função de fiscal como suplente do contrato n° 085/2022 do processo administrativo n° 3.651/2022.
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
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quando necessária providência que não
esteja ao seu alcance.
Saquarema, 27 de abril de 2022.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DO TERMO DE
RATIFICO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 4.848/2022.
Ratifico, com respaldo nas justificativas
apresentadas nos autos do processo
administrativo nº 4848/2022, confirmado
através da emissão do parecer favorável
da Assessoria Jurídica e ainda da análise conclusiva da Controladoria Geral do
Município, a dispensa de licitação, em
favor da empresa Cavenaghi Industria e
Comercio de Equipamentos Especiais
LTDA CNPJ nº 04.589.483/0001-62, situada na Av. Jaguaré, 1046 – Jaguaré - SP, para fins de custeio de cadeira
adaptada – Ref.: Processo Judicial n°
000256.89.2022.8.19.0058 e no valor
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93.
Saquarema, 04 de maio de 2022.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 610/2022
Modalidade: Pregão Presencial nº
026/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de roupas padronizadas, sapatos, acessórios e bandeiras para os desfiles cívicos do Município
de Saquarema/RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 507, em favor da
empresa Curty Carvalhal Comércio e Serviços EIRELI, CNPJ nº 26.701.090/000131, situada na Alameda São Boaventura,
540, Fonseca, Niterói/RJ, no valor total de
R$ 2.804.903,88 (dois milhões, oitocentos
e quatro mil, novecentos e três reais e oitocentos e oito centavos) e em favor da
empresa DMS Comércio e Serviços LTDA,
CNPJ nº 17.910.889/0001-47, situada na
Rua Maestro Felício Toledo, 495, Centro,
Niterói/RJ, no valor total R$ 1.045.749,00
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metal em fileira de 5 botões, aplicados com anéis em
latão pequenos. Corte justo até o cós e a largura do
comprimento até o joelho. Na parte da frente conforme
modelo detalhe branco, que saindo do ombro até o
quadril. Em sua linha com distância de 25 cm um galão
dourado brocado ponto suíço de 100% poliéster em
acetato de 25 mm de largura em alto relevo com fundo
nas extremidades 1 mm com fio dourado ouro velho nas
margens, tecido acetinado, acrílico poliéster.
O outro detalhe na cor a escolha de cada escola, em
forma de raios com acabamento em 15mm um galão Unid.
dourado brocado ponto suíço de 100% poliéster em
acetado de 25 mm de largura em alto relevo com
fundo em nas extremidades 1 mm com fio dourado ouro
velho nas margens tecido acetinado, acrílico poliéster.
Todo o corpo frontal da altura do quadril até os ombros,
revestido em entretela colante grossa em tecido colante,
revestida em tecido poliéster com acrílico servindo como
um forro. E na parte das costas os mesmos
acabamentos, com entretela colante. Gola tipo imperial
1852, em com aplicação de 25 cm um galão dourado
brocado ponto suíço de 100% poliéster em acetado de
25mm de largura em alto relevo com fundo em nas
extremidades 1mm com fio dourado ouro velho nas
margens tecido acetinado, acrílico poliéster e com
entretela colante de tecido grossa estilo imperador na
parte interna do colarinho. Mangas em corte de paletó
italiano, com abertura em baixo na cava de 15 cm, com
detalhe em mesma aplicação de galão 15 mm de largura
em alto relevo com fundo em nas extremidades 1mm com
fio dourado ouro velho nas margens tecido acetinado. E
friso do corpo da manga. Nos punhos detalhes nas com
aplicação de 15 mm um galão dourado brocado suíço de
100% poliéster em acetado de 25 mm de largura em alto
relevo com fundo nas extremidades 1mm com fio
dourado ouro velho nas margens tecido acetinado,
acrílico poliéster. As costas com a pala em corte longo,
seguindo os padrões. Na parte interna forrada com tecido
branco e com forro de entretela colante. Toda túnica terá
que ser forrada tipo ternos, em tecido de forro em
poliéster, com acabamento de primeira linha. Na frente
terá bordados em alto relevo tipo ramos imperiais.
Vestido – Vestido modelo secretária em two way 94%
poliéster e 6% elastano, confeccionado sob medida na Unid.
cor verde.
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(um milhão, quarenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove reais).
Saquarema, 05 de maio de 2022.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação

aplicação de galão 15mm de largura em alto relevo
com fundas nas extremidades 15 mm com fio dourado
ouro velho nas margens, tecido acetinado, acrílico
poliéster, Nos punhos detalhes nas cores com aplicação
de 15 mm um galão dourado brocado suíço de 100%
poliéster em acetado de 25mm de largura em alto
relevo com fundo nas extremidades 15 mm com fio
dourado ouro velho nas margens. As costas com a pala
em corte longo com nome bordada: PREFEITURA DE
SAQUAREMA NA COR OURO VELHO EM ALTO
RELEVO COM PONTO CHEIO, seguindo os padrões
da frente às cores e com aberturas nos quadris até o final.
Na parte interna forrada com tecido e com forro de
entretela colante. Toda túnica terá que ser forrada na
entretela, com acabamento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 026/2022 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2022

Objeto: A presente Ata tem por objeto
contratação de empresa especializada
no fornecimento de roupas padronizadas,
sapatos, acessórios e bandeiras para os
desfiles cívicos do Município de Saquarema/RJ de acordo com o processo administrativo nº 610/2022.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: Curty Carvalhal Comércio e Serviços EIRELI
CNPJ: 26.701.090/0001-31
Endereço: Alameda São Boaventura, 540, Fonseca, Niterói/RJ
CEP: 24.120-191

2

3

Calças de lycra bordada – CORPO COREOGRÁFICO
– Confecção em tecido com a composição de
85% de poliamida e 15% de elastano, de cor branca,
nas laterais bordados com paetês bordado de números
6,8, de coes toda forrada, sua cor leitoso com Unid.
acabamento com pedras de bóreas de cristais , com
zíper reforçado o corte terá uma silhueta até a cintura.
A aplicação de detalhes sobre a segunda pele com
desenhos geométricos.
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Conjuntos de Trajes para Balizas – A aquisição do
conjunto composto por: um vestido estilizado,
colante, calça, arranjos de cabeça e um par de bota de
pelica cano longo com cadarço e zíper reforçado. O traje
da baliza será confeccionado em tecido de lycra, para
detalhes no vestido, com parte de tecido de segunda pele
com elastano nas quatro direções, com aplicação em
tecido brocado em acetato bordado em alto relevo
com fios de acrílico e poliéster, seu corpo estilo corpete
com corte para o busto e demais acabamento bordado a Unid.
mão com miçangas e paetês dos tamanhos e número 6 e
8 com abertura lateral e costa com zíper invisível, arranjo
para cabeça clássico com pedrarias e punhos estilizados
utilizando todos os tecidos e acabamento do corpete. O
colar todo cravejado de pedrarias de cristais. Utilizar
Strauss em aplicação o corpo colante, colarinhos e
punhos. Um par de bota de pelica cano longo com zíper
e cadarço de cor branca, uma meia calça de tri- fios de
lycra na cor da pele profissional de 100% poliamida.

Fone/Fax: : 21-97273-7733
Contato: Yago Ebraim dos Santos

Lote I
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. MARCA

Túnicas em tecido gabardine imperiais longa – Túnica
será confeccionada em tecido em gabardine com sua
composição 100% poliéster, com sua resistência e
firmeza de cores, também aspecto de sarja de alto padrão
e qualidade, com muita resistência, firmeza de cor
contemplando as cores da bandeira do Município de
Saquarema. Com acabamento em galão dourado
brocado ponto Suíço de 100% poliéster em acetado de
25 mm de largura em alto relevo com fundo no centro
aplicar o lídio dourado de 1 mm, nas extremidades 1mm
com fio dourado ouro velho nas margens tecido
acetinado, acrílico poliéster. Fechamento começando
na parte do quadril até o colarinho com velcron de 30
mm na cor do tecido da túnica interno, (macho/fêmea),
costurado na parte inferior tipo invisível. Abertura na
frente na extensão. Nas laterais abertura até a altura do
quadril. A parte da frente corte em paletó. Na frente
detalhes em tecidos especiais de tons brilhante
acetinados com galão dourado fazendo o acabamento
entre os detalhes, forrado e aplicado entre o ombro e as
laterais com acabamento, botões dourados de latão
cruzeiro do Sul de 20 mm em metal tipo banhado a ouro,
aplicado com anéis em latão pequenos. Corte justo até o
cós e a largura do comprimento até o quadril. Na parte da
frente detalhes aplicados com entretela colante grossa de
tecido, que saindo do ombro até quadril. Em sua linha
com distância de 25 cm um galão dourado brocado ponto
Unid.
suíço de 100% poliéster em acetato de 25 mm de largura
em alto relevo com fundo nas extremidades 1 mm com
fio dourado ouro velho nas margens tecido acetinado,
colarinho terá bordado com ramos do brasão de cor
amarela ouro m alto relevo acrílico poliéster, e com
entretela colante de tecido grossa estilo imperador na
parte interna do colarinho o forro em tecido de cor
escura. Nos ombros dragonas com franjas de 15cm
ouro velho de seda finas duplas, com acabamento
com galão dourado ouro velho e friso branco com 15 MM
de distância do galão, na parte interna como base utilizar
material de polipropileno, mangas em corte de paletó
aplicada no ombro com costura na máquina
acabamento na mão com tecido fino de cor do
mesmo tecido, na cor conforme o modelo, nos punhos
com detalhe em mesma aplicação de galão 15mm de
largura em alto relevo com fundas nas extremidades 15
mm com fio dourado ouro velho nas margens, tecido
acetinado, acrílico poliéster, Nos punhos detalhes nas
cores com aplicação de 15 mm um galão dourado
brocado suíço de 100% poliéster em acetado de 25mm
de largura em alto relevo com fundo nas
extremidades 15 mm com fio dourado ouro velho nas
margens. As costas com a pala em corte longo com nome
bordada: mangas em corte de paletó aplicada no ombro
com costura na máquina acabamento na mão com
tecido fino de cor do mesmo tecido, na cor conforme
o modelo, nos punhos com detalhe em mesma

1.200

VALOR
UNITÁRIO

R$385,76

Calça estilo militar com faixas laterais, friso e galões
– A aquisição das calças será confecção em tecido
em gabardine com sua composição 100% poliéster,
com sua resistência e firmeza de cores, também aspecto
de sarja de alto padrão e qualidade, porém ainda com
muita resistência, firmeza de cor, durabilidade preza pela
elegância e bem nas cores de acordo com seu modelo,
em para detalhes nas laterais com faixa de 6 cm com
detalhe e friso com 1 cm , com acabamento em galão
Unid.
dourado brocado ponto suíço de 100% poliéster em
acetado de 25mm de largura em alto relevo com fundo
nas extremidades no centro aplicar o lídio de 1mm com
fio dourado ouro velho nas margens tecido acetinado,
acrílico poliéster. Fechamento começando com zíper
reforçado na cor da calça. (macho/fêmea), costurado na
parte inferior tipo invisível. Abertura na frente na
extensão. Dourado ouro velho nas margens, tecido
acetinado, acrílico poliéster.

VALOR TOTAL

1.200

Curty

R$159,89

R$191.868,00
6

1.200

Curty

R$147,91

R$177.492,00

Curty

5

O outro detalhe na cor a escolha de cada escola, em
forma de raios com acabamento em 15mm um galão Unid.
dourado brocado ponto suíço de 100% poliéster em
acetado de 25 mm de largura em alto relevo com
fundo em nas extremidades 1 mm com fio dourado ouro
velho nas margens tecido acetinado, acrílico poliéster.
Todo o corpo frontal da altura do quadril até os ombros,
revestido em entretela colante grossa em tecido colante,
revestida em tecido poliéster com acrílico servindo como
um forro. E na parte das costas os mesmos
acabamentos, com entretela colante. Gola tipo imperial
1852, em com aplicação de 25 cm um galão dourado
brocado ponto suíço de 100% poliéster em acetado de
25mm de largura em alto relevo com fundo em nas
extremidades 1mm com fio dourado ouro velho nas
margens tecido acetinado, acrílico poliéster e com
entretela colante de tecido grossa estilo imperador na

Curty

R$392,74

R$235.644,00

200

Curty

R$249,84

R$49.968,00

7

Macacão – Macacão com gola em two way 94% poliéster Unid.
e 6% elastano, confeccionado sob medida na cor verde.

200

Curty

R$294,82

R$58.964,36

8

Blazer – Blazer feminino de manga comprida em two way
100% poliéster, forrado com failete 100% poliéster, Unid.
confeccionado sob medida na cor verde.

200

Curty

R$269,83

R$53.966,92

9

Calça feminina social – Calça feminina social em two way Unid.
100% poliéster, confeccionado sob medida na cor verde.

200

Curty

R$169,90

R$33.979,10

10

Blusa feminina – Blusa feminina modelo secretária em Unid.
two way verde.

200

Curty

R$109,81

R$21.962,02

11

Camisa – Camisa malha 30.1. 100% algodão com gola e
punho modelo pólo 50% algodão e 50% poliéster Unid.
confeccionado sob medida na cor verde.

1.000

Curty

R$94,94

R$94.943,60

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

LOTE II
ITE
M

600

Curty

R$988,39

600

Curty

R$392,74

DESCRIÇÃO

UNID.

QUAN
T.

MARC
A

1

Brasão Oficial da Prefeitura Municipal de Saquarema
– Brasão em veludo com 33% de poliéster, 33% de
acrílico, 22% de acetado e 12% de matelassê ouro.
Aplicação de tecido brocado em alto relevo com
espuma entretela colante grossa, acrilon, bordado no
bastidor com paetês, lantejoulas de número; 6,8,10,12,
200 gramas de miçangas, 130 pedrarias de vidros, franjam
de canutilhos e miçangas, letras bordadas em ponto cheio.
As letras da banda bordado conforme especificações
Unid.
exigidas no modelo, uma plumagem de buar Francês
nas cores amarela, azul, dourada e branco, detalhes de
acabamento com pedras de vidros.com altura com os
suportes de alumínio cromado nas laterais com
acabamento em lanças de acrílico na parte inferior suporte
em borracha reforçada. A parte da estrutura em madeira
de 10 mm revestida de espuma ortopédica em todo o
espaço da parte frontal do brasão será aplicado pedras
bóreas de cristais de cor furta cor.

300

Curty

R$1.399,15

R$419.744,22

2

Talabartes azul royal – Talabartes em tecido duralon
100% poliéster com duas cores azul e branco, na parte
interna, utilizar uma faixa de acetado com trena de in
entretela em naylon de 12cm por 1.60 mt/cm. Com o Unid.
suporte de bandeira em alumínio reforçado com copo em
100 mm, parafusado na parte inferior na altura do quadril,
com reforço de madeira.

300

Curty

R$146,91

R$44.071,95

3

Talabartes verde e amarelo – Talabartes em tecido
duralon 100% poliéster com duas cores verde e amarela,
na parte interna, utilizar uma faixa de acetado com treina
de inter tela em naylon de 12cm, por 1.60mt/cm. Com o Unid.
suporte de bandeira em alumínio reforçado com copo
em 100mm, parafusado na parte inferior na altura do
quadril, com reforço de madeira.

300

Curty

R$146,91

R$44.071,95

4

Rosetas azul e branca – Rosetas em tecido de 100% DE
POLIÉSTER duralon, nas cores azul e branca. Duplas
com o botão central de tamanho de 50 mm, dourado em
Unid.
latão. Acompanha o laço de duas camadas de 60cm com
acabamento de franja de cor branca de 12cm duplas tipo
plumas em seda.

200

Curty

R$146,91

R$29.381,30

5

Rosetas verde e amarelo – Rosetas em tecido de 100%
DE POLIÉSTER duralon, nas cores verde e amarelas.
Duplas com o botão central de tamanho de 50 mm,
Unid.
dourado em latão. Acompanha o laço de duas camadas
de 60cm com acabamento de franja de cor branca de
12cm duplas tipo plumas em seda.

200

Curty

R$146,91

R$29.381,30

200

Curty

R$984,11

R$196.822,70

R$593.034,00

Túnicas imperiais médias. CORPO COREOGRÁFICO
– Túnica será confeccionada em Tecido em gabadine
com sua composição100% poliéster, com sua
resistência e firmeza de cores, também aspecto de sarja
de alto padrão e qualidade, porém ainda com muita
resistência, firmeza de cor, durabilidade preza pela
elegância e bem estar nas cores de acordo com seu
modelo e para detalhes na túnica, com acabamento
em galão dourado brocado ponto suíço de 100%
poliéster em acetado de 25 mm de largura em alto
relevo com fundo em nas extremidades 1mm com fio
dourado ouro velho nas margens tecido acetinado,
acrílico poliéster. Fechamento começando na parte
do quadril até o colarinho com velcon de 30 mm na cor
conforme o modelo (macho/fêmea), costurado na parte
inferior tipo invisível. Abertura na frente em a extensão. A
parte da frente corte em paletó com corte. Na frente
detalhes com galão dourado conforme modelo, forrado
e aplicado entre o ombro e as laterais com acabamento,
botões dourados de latão cruzeiro do Sul de 2mm em
metal em fileira de 5 botões, aplicados com anéis em
latão pequenos. Corte justo até o cós e a largura do
comprimento até o joelho. Na parte da frente conforme
modelo detalhe branco, que saindo do ombro até o
quadril. Em sua linha com distância de 25 cm um galão
dourado brocado ponto suíço de 100% poliéster em
acetato de 25 mm de largura em alto relevo com fundo
nas extremidades 1 mm com fio dourado ouro velho nas
margens, tecido acetinado, acrílico poliéster.

R$462.912,00

600

R$235.644,00

05
6

Kits oficias de Gr (ginástica rítmica oficial de alto
rendimento) com bolsa individual – Kits oficiais de
GR (ginástica rítmica oficial de alto rendimento) com
bolsa individual acompanhar; ( 01 – BOLA 400 de 400
gramas, gr oficial com brilho e glíter de alta performance
/ 01 – arco oficial de 88 cm de circunferência
azul/branco, de alta performance / 01 – par de maças
oficial em acrílico de cor branca de alta performance
acoplada oficial / 01 – estilete de fibra de vidro 55 cm com
girador de cor branca / 01 fita de cetim com 6 metros de
comprimento e com largura de 6 cm nas cores azul e
branca, / 01 – corda oficial com 3.20
de
alto
rendimento. a bolsa confeccionada em tecido de
polieste com espuma, com zíper em toda a sua

Kit

5

Rosetas verde e amarelo – Rosetas em tecido de 100%
DE POLIÉSTER duralon, nas cores verde e amarelas.
Duplas com o botão central de tamanho de 50 mm,
Unid.
dourado em latão. Acompanha o laço de duas camadas
de 60cm com acabamento de franja de cor branca de
12cm duplas tipo plumas em seda.

6

Kits oficias de Gr (ginástica rítmica oficial de alto
rendimento) com bolsa individual – Kits oficiais de
GR (ginástica rítmica oficial de alto rendimento) com
bolsa individual acompanhar; ( 01 – BOLA 400 de 400
gramas, gr oficial com brilho e glíter de alta performance
/ 01 – arco oficial de 88 cm de circunferência
azul/branco, de alta performance / 01 – par de maças
oficial em acrílico de cor branca de alta performance
acoplada oficial / 01 – estilete de fibra de vidro 55 cm com
girador de cor branca / 01 fita de cetim com 6 metros de
comprimento e com largura de 6 cm nas cores azul e
branca, / 01 – corda oficial com 3.20
de
alto
rendimento. a bolsa confeccionada em tecido de
polieste com espuma, com zíper em toda a sua
extremidade, com detalhes de cadarço de 40 mm de
cor branca, na parte interior compartimento para bola,
fita, estilete, massas e cordas. bordada com logo da
secretaria de educação do município.

200

Curty

R$146,91

Kit

200

Curty

R$984,11

R$196.822,70

Fornecedor: DMS Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 17.910.889/0001-47
Endereço: Rua Maestro Felício Toledo, 495, Centro, Niterói/RJ
CEP: 24.030-105
Fone/Fax: 21-99630-9525
Contato: Marco Antonio Pimenta Teixeira

LOTE III

80

8

Lanças de acrílico sem ponta – Lanças em ACRÍLICO,
duas partes com encaixo para mastros de 28mm. Unid.
Arredondado.

80

9

Bandeiras para corpo coreográfico com mastros
balanceado – Confecção em tecido duralon 100%
poliéster de 3 panos com 1.28cm de comprimento e de
1.50 de largura nas cores amarelas, azul, lilás, vermelha,
branco e laranja com design em curvas em desenho Unid.
gráfico DIGITAL dupla face. Mastro em alumínio de 25 mm
com 1.50 de comprimento cromado com balanceado na
ponta e com as ponteiras de bronze nas pontas de cada
lado.

30

Bandeiras oficiais do Rio de Janeiro – Bandeira do
10 Estado do Rio de Janeiro medindo 1.28 x 1,60M, Unid.
confeccionada em tecido duralon 100% poliéster.

30

Curty

R$309,81

R$9.294,25

Bandeiras de Saquarema – Bandeira do Município de
11 Saquarema medindo 1.28 x 1,60M, confeccionada em Unid.
tecido duralon 100% poliéster.

30

Curty

R$309,81

R$9.294,25

Bandeiras do Brasil – Bandeira do Brasil medindo 1.28 x
Unid.
1,60M, confeccionada em tecido duralon 100% poliéster.

30

Curty

R$309,74

R$9.292,15

Mastros de bandeiras de alumínio cromado de inox de
2.30m/cm x 28 mm diâmetro – Mastros de alumínio
13 cromado de inox com parafusos na parte superior e na Unid.
altura de 1,20 de altura tipo gancho. com suporte de
proteção de alumínio cromado.

80

Curty

R$189,88

R$15.190,20

12
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Bastões de baliza cromado, de 80 cm com bolas de
borracha – Bastões de balizas com 90cm por 19 mm em
alumínio cromado na cor dourado, nas extremidades, Unid.
possuir bolas de borracha de cor azul (sendo que a pintura
será de auto azul escuro com aplicações de verniz acrílica.

7

D.O.S

R$29.381,30

Curty

Curty

Curty

R$129,92

R$97,94

R$179,89

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Pares de bota tipo couro curta com elástico na
parte interna e zíper na parte de fora. 100%
animal de cor branca – Couro Legítimo - Látego
(pode ser engraxado) Cor: branca Solado em
Borracha Montain antiderrapante e Anti Chama,
muito resistente e costurado lateralmente
(blaqueado). Zíper Lateral, para facilitar o calçar. Bico
com Biqueira (de Borracha Termoplástica interna
para moldar). Cano curto com média de 14 cm
(variação para mais ou para
menos de acordo
com tamanho). Palmilha Anatômica de 2,5cm para
maior conforto e maciez. Forrada internamente em
material têxtil. Pares de botas cano curto em couro
legítimo animal 100% qualidade em pelica branco
com zíper reforçado, salto 3/6 com solado em
borracha branco, com elástico na lateral. Na parte da
panturrilha, e caindo em toda a boca da bota, forrada
em couro, em toda a sua extremidade interna. As
paulinas em borracha ortopédica de cor preta, com
solado em borracha branca com elástico na lateral.

Par

Pares de botas de jazz em couro 100%
animal.com cadarço e zíper de cor preta Cano
longo – Pares de botas em pelica de cor preta com
solado em borracha preta, com latão aplicado na
parte inferior do solador, as paulinas em borracha
ortopédica de cor preta, com solado de alta pressão.

Par

R$10.393,74

R$7.835,27

R$5.396,60
2

3

4

Valor total: R$ 2.804.903,88 (dois milhões oitocentos e quatro mil novecentos
e três reais e oitenta e oito centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Jaqueline
Rocha de Souza Jackson – matrícula nº
52990.
Saquarema, 05 de maio de 2022.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 027/2022 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2022

Objeto: A presente Ata tem por objeto
contratação de empresa especializada
no fornecimento de roupas padronizadas,
sapatos, acessórios e bandeiras para os
desfiles cívicos do Município de Saquarema/RJ de acordo com o processo administrativo nº 610/2022.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

UNID. QUANT.

Sapatos – Estilo mocassim, em coro sintético
consolado resistente palmilha confortável na cor
preta, sem cadarço.

1.200

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

DMS

R$340,00

R$408.000,00

Valor total: R$ 1.045.749,00 (um milhão
quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Jaqueline
Rocha de Souza Jackson – matrícula nº
52990.
Saquarema, 05 de maio de 2022.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação.

CÂMARA MUNICIPAL
DE SAQUAREMA

Par

Barretinas estilo americanas de tipo AMAM –
Confecção no estilo americano AMAM, armação em
material de polipropileno a cúpula, revestida na parte
interna em corvin com cor preta com acabamento da
parte superior interna com espuma ortopédica de 2
cm em duas camadas. Na parte interior, acabamento
em corvin, com viés preto, na carneira em tom de cor
preto, regulador de altura com cordão de naylon e
ilhoses sobre esta. Compõe-se da armação: pala,
brasão, trança das camadas internas botões,
carneiras. Modelo marinha com 15 cm mm de altura, Unid.
na frente, nas costas com 14 cm de altura revestida
em napa nacarada, com base de cor verniz de cor
branca na tampa superior, napa nacarada, na parte
da circulada superior em seu diâmetro um friso com
arame revestido na cor escolhida em costurado em
máquina reta. Na parte inferior com 5 mm de largura
em corvin branco tendo na frente uma faixa de 28 cm
de comprimento apoiado na faixa, cordões de seda
de 5 mm de diâmetro, que guarnecer a barretina, na
parte da frente, uma trança de cordão dobrado, presa
a barretina em forma semicircular, tangenciando a
linha superior da pala e com suas extremidades
presas, lateralmente, por botões dourado de latão
do tamanho 14 mm, a parte superior será revestida
de verniz brilhoso de cor branca bordada com
ramos de cor de acordo com a escolha da escola
em alto relevo modelo de coronel militar .Pala de 40
mm de largura, devendo em todo lado seu
comprimento aplicar-se à metade anterior da
guarnição na parte inferior revestida em couro corvin
branco, acabamento em viés branco de plástico de
40 mm. O esplendor de metal em desenho de raios
banhado a ouro (nome dado para não perde o brilho
dourado). O Brasão será bordado como base a ser
aplicado para apoio do brasão com as cores
originais da entidade da corporação musical em alto
relevo bordado, com ponto cheio em tecido brilhante
e fio dourado, no tamanho 75x15 mm de altura e
largura numa base de tecido brilhante com inter-tela
colante grossa, colocado na parte superior da pala,
que não pode exceder a linha inferior e superior.
Penacho de 20 cm de altura em fios de plumas de cor
a escolha, revestido um corpo de espuma arrumada
com 20 cm de altura em camadas costuradas,
suporte do penacho conforme o modelo tipo copo
ouro (não perde o brilho dourado) com parafusos
nas extremidades para ser colocado na parte superior
e na frente da barretina.

300

DMS

R$239,07

R$71.721,00

1.200

DMS

R$141,91

R$170.292,00

1.200

DMS

R$179,88

R$215.856,00

EXTRATO DE 3º TERMO ADITVO

5

Quepe Feminino – Confeccionado em PVC rígido,
revestida com veludo ou napa nas cores verde, preta
ou branca, seu diâmetro maior friso, corpo do quepe
em crina para armação da cabeça com viseira em
Unid.
verniz em alto-brilho. Acabamento interno
acolchoado em espuma de boa densidade, na frente
do quepe usar brasão conforme a solicitação e
modelo concedido por esta administração.

600

DMS

R$149,90

R$89.940,00

6

Quepe Masculino – Confeccionado em PVC rígido,
revestida com veludo ou napa nas cores verde, preta
ou branca, seu diâmetro maior friso, corpo do quepe
em crina para armação da cabeça com viseira em
Unid.
verniz em alto-brilho. Acabamento interno
acolchoado em espuma de boa densidade, na frente
do quepe usar brasão conforme a solicitação e
modelo concedido por esta administração.

600

DMS

R$149,90

R$89.940,00

06

EXTRATO DE 1º TERMO ADITVO

Contrato CMS nº 006/2021.
Processo nº 668/2021.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema e BRUNO DOS SANTOS SILVA
08976726740.
Objeto: Prestação de serviços de operação e manutenção do sistema de sonorização existente no plenário da Câmara
Municipal de Saquarema, pelo período de
12 (doze) meses.
Fundamento legal: art. 57, inciso II da
Lei Federal nº 8.666/93.
Saquarema, 12 de abril de 2022.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

Contrato CMS nº 010/2019.
Processo nº 012/2019.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema
e CR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA E PRIVADA LTDA.
Objeto: Assessoria técnica em serviços
de contabilidade, assessoria técnica em
análise contábil nos registros do sigfis e
assessoria técnica à prestação de contas
da Câmara Nunicipal de Saquarema, pelo
período de 12 (doze) meses.
Fundamento legal: art. 57, inciso II da
Lei Federal nº 8.666/93.
Saquarema, 07 de janeiro de 2022.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

EXTRATO DE 3º TERMO ADITVO

Contrato CMS nº 014/2019.
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Processo nº 668/2021.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema e BRUNO DOS SANTOS SILVA
08976726740.
Objeto: Sistema informatizado (programa
de computador) de gerenciamento de folha de pagamento, para atender a Câmara Municipal de Saquarema, pelo período
de 12 (doze) meses.
Fundamento legal: art. 57, inciso II da
Lei Federal nº 8.666/93.
Saquarema, 03 de fevereiro de 2022.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

EXTRATO DE 1º TERMO ADITVO

Contrato CMS nº 015/2019.
Processo nº 668/2021.
Partes: Câmara Municipal de Saquarema e PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
Objeto: Prestação de serviços de seguro
de veículos automotores de propriedade
da Câmara Municipal de Saquarema, pelo
período de 12 (doze) meses.
Fundamento legal: art. 57, inciso II da
Lei Federal nº 8.666/93.
Saquarema, 08 de março de 2022.
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente

A Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no
uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da
Lei Orgânica do Município de Saquarema.
RESOLVE
Exonerar, o(s) servidor (es) abaixo indicado(s), no(s) respectivo(s) cargo(s) em
comissão, a partir de 30 de abril de 2022

Saquarema, 05 de maio de 2022.
Adriana Maria da conceição Pereira
Presidente

PORTARIA Nº 015/2022

A Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no
uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da
Lei Orgânica do Município de Saquarema.
RESOLVE
Nomear, o(s) servidor (es) abaixo indicado(s), no(s) respectivo(s) cargo(s) em
comissão, a partir de 01 de maio de 2022

PORTARIA Nº 016/2022

A Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no
uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da
Lei Orgânica do Município de Saquarema.
RESOLVE
Art. 1º Atribuir, 25% com fundamento na
Resolução nº 852/2012 Gratificação de
Encargos Especiais - GEE o(s) servidor
(es) abaixo indicado(s), no(s) respectivo(s) cargo(s), a partir de 01 de maio de
2022:

Saquarema, 05 de maio de 2022.
Adriana Maria da conceição Pereira
Presidente

Saquarema, 05 de maio de 2022.
Adriana Maria da conceição Pereira
Presidente

PORTARIA Nº 014/2022
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D.O.S

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
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Ano IV ● Nº 887
Sexta-feira, 06 de maio de 2022

