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Quinta-feira, 15 de abril de 2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

Contratada: Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/000160.
Objeto: Prorrogação da vigência do
contrato firmado entre as partes em
18/01/2018.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor do Termo Aditivo: R$ 7.840,15
(sete mil, oitocentos e quarenta reais e
quinze centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 12.122.0022.2.090;
ND 33.90.39.37.00;
Fonte 1140.
Data da Assinatura: 02 de março de
2021
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

2 – Fica designado o servidor Antônio
Carlos Pinto Alberto Junior – Matrícula nº
922706-3, para exercer a função de fiscal
do Contrato n° 034/2021 do Processo Administrativo n° 16.575/2020.
3 –Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do
fornecimento do objeto, a fim de que as
normas que regulam a relação contratual
sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e
reportando-se à autoridade competente
quando necessária providência que não
esteja ao seu alcance.
Saquarema, 06 de Abril de 2021.
Lucimar Pereira V. da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO
N° 034/2021

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 16.575/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
008/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Solagos Comércio e Serviços Eireli. CNPJ (MF) 03.617.923/000185
Objeto: Aquisição de mobiliário para as
creches da rede municipal de ensino de
Saquarema /RJ.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor do Contrato: R$ 249.630,00 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos
e trinta reais).
Dotação Orçamentária:
PT:12.365.0046.1.092,
ND: 4.4.90.52.42.00
Fonte 1120,
Data da Assinatura: 06 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL AO
CONTRATO Nº 034/2021

Processo Administrativo nº 16.575/2020
Contrato nº 034/2021.
Objeto: Aquisição de mobiliário para
atender as unidades escolares e creches
do município de Saquarema/RJ.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do art.
67, da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.

Processo Administrativo nº 17.658/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
016/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para
atender a rede municipal de ensino.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação, em favor das empresas:
C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, os itens 15,31,37,44 e
45, no valor total de R$ 627.987,88 (seiscentos e vinte e sete mil novecentos e
oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos); em favor da empresa MERCADO
SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA - EIRELI, os itens 01,02,03,04,05,06,10,11,1
2,18,19,36,43,48,49,08,17,20,24,29,33,3
8 e 50 no valor total de R$ 3.536.359,50
(três milhões quinhentos e trinta e seis
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos); em favor da empresa SOLAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, os itens 21,30,32,40,41,42,47,22
e 28 no valor total de R$ 289.191,41 (duzentos e oitenta e nove mil cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos);
em favor da empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, os itens 07,09,26
e 46 no valor total de R$ 294.559,86 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos
e cinquenta e nove reais e oitenta e seis
centavos); em favor da empresa COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VIEI-

04

RA LTDA , os itens 13,23,25,14,16,27 e
39 no valor total de R$ 2.052.568,95 (dois
milhões cinquenta e dois mil, quinhentos
e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e em favor da empresa W
S ARASERV COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME, os itens 34 e 35, no valor total
de R$ 789.647,09 (setecentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e nove centavos).
Saquarema, 07 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
023/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto registro de preços para aquisição de merenda escolar para a rede municipal de ensino, conforme especificações constantes
do Termo de Referência deste Edital, de
acordo com o Processo Administrativo nº
17.658/2020.
Contratado: O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s)
tabela(s) abaixo(s):
Fornecedor: Mercado São Lucas de Porto da Roça - EIRELI
CNPJ: 21.127.646/0001-04
Endereço: Avenida Saquarema, 4437 Loja- Porto da Roça – Saquarema – CEP: 28990-000
Fone: 22 2653-5599
Contato: Altamir Scarpini Ferreira
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TIPO DOS SERVIÇO

Unid QUANT.

ABOBRINHA, sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substâncias
kg
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
ABÓBORA, sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substâncias
kg
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
AVEIA, flocos finos, 100% natural, sem aditivos
ou conservantes, lacre de segurança, dados de
identificação, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade. Embalagem pct
contendo 200g. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade.
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, obtido
pela mistura de açúcar, cacau em pó solúvel,
extrato de malte, sal, leite em pó vitaminado e
desnatado, soro de leite em pó, vitamina A, B1,
B2, B6, vitamina C, vitamina D3, PP,
maltodextrina, estabilizadores, aromatizantes e
emulsificantes lecitina de soja, antioxidante ácido
ascórbico, com no máximo 28mg de sódio em pó
pct
fino e homogêneo. Deve ser isento de sujidades
e materiais estranhos. Admitindo teor de
umidade máxima de 3% em peso. Acondicionado
em embalagens de 400g, devendo conter
registro do Ministério da Saúde, data de
fabricação e prazo de validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade.
AÇÚCAR refinado, de 1ª qualidade, embalagem
em sacos plásticos íntegros, hermeticamente
fechados contendo 1kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
kg
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade.
ALFACE crespa. Folhas íntegras, frescas,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material
molh
terroso e unidade externa anormal, livre de
e
resíduos, fertilizante, sujidades, parasitas e
larvas. Sem danos físicos e mecânicos do
manuseio e transporte.
ARROZ branco, tipo 1, com embalagem de 5kg,
em sacos plásticos transparente e atóxico,
limpos, não violados e resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionado em externamente os kg
dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número do lote e data de validade. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade.
BATATA DOCE, lisa, de 1ª qualidade, compacta
e firme sem lesões de origem física ou mecânica,
livre de sujidades. Com tamanho uniforme
devendo ser graúda. BATATA DOCE, lisa, de 1ª Kg
qualidade, compacta e firme sem lesões de
origem física ou mecânica, livre de sujidades.
Com tamanho uniforme devendo ser graúda.
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