D.O.S

Ano IV ● Nº 769
Quarta-feira, 17 de novembro de 2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PRESENCIAL Nº 082/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material elétrico,
de acordo com o processo administrativo
nº 10.995/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: Norte Lagos Empreendimentos EIRELI
CNPJ: 10.614.866/001-46
Endereço: Avenida Carlos Alberto Chebabe, 1682 pq Guarus – Campos do Goytacazes – RJ.
CEP: 28.070-271
Telefone: (22) 2728-1557
Contato: Ulisses José de Freitas Neto
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Tipo dos Serviço
Quadro de disjuntor 12 - Aplicados nas
instalações elétricas de baixa tensão para
edificações residenciais, comerciais e
industriais. - possibilidade de instalação
em estruturas de alvenaria e drywall.
Vantagens:
fabricado em PVC não
propagante de chamas, grau de proteção
IP40 NBR146. Trilho com fácil ajuste de
posição. Possibilidade de instalação em
drywall. Entradas nas bitolas de 25 e 32
mm para eletrodutos. Opção de inversão
do sentido de abertura da porta. Encaixe
de barramento sem parafuso. Barramento
incluso. Adesivos de identificação.
Disjuntor
70A
tripolar
(Din)
minidisjuntores termomagnéticos HYJB2
JNG da JNG fornecem proteção efetiva da
instalação elétrica residencial, industrial e
comercial, contra
curto-circuito
e
sobrecarga. Tensão máxima de serviço
“c.a”:
415V – 50 /60Hz; correntes
nominais: 32-63-100A
Luva para eletroduto 1.1/2 Luva
eletroduto roscável com proteção
mecânica para instalações elétricas
embutidas fabricado em PVC antichama, é
imune a elementos nocivos do solo e tem
alta resistência mecânica. Ele é
indispensável
na
construção
de
residências, comércios e indústrias.
Luva para eletroduto 3/4 - Luva eletroduto
roscável com proteção mecânica para
instalações elétricas embutidas fabricado
em PVC antichama, é imune a elementos
nocivos do solo e tem alta resistência
mecânica. Ele é indispensável na
construção de residências, comércios e
indústrias.
Luva para Eletroduto 1. Luva eletroduto
roscável com proteção mecânica para
instalações elétricas embutidas fabricado
em PVC antichama, é imune a elementos
nocivos do solo e tem alta resistência
mecânica. Ele é indispensável na
construção de residências, comércios e
indústrias.
Curva Eletroduto 1.1/2 - Material em PVC,
cor preto. Eletroduto roscável não possui
propagante de chamas. Podem ser
aplicados em instalações prediais elétricas
de baixa tensão, para condução e
acomodação de fios, cabos elétricos e
dispositivos embutidos em paredes, ou
aparentes em local protegido.
Curva Eletroduto 1 - A Curva 90 longa p/
eletroduto roscável não possui propagante
de chamas. Podem ser aplicados em
instalações prediais elétricas de baixa
tensão, para condução e acomodação de
fios, cabos elétricos e dispositivos
embutidos em paredes, ou aparentes em
local protegido.
Curva Eletroduto 3/4 - Material PVC, cor
preto, eletroduto roscável não possui
propagante de chamas. Podem ser
aplicados em instalações prediais elétricas
de baixa tensão, para condução e
acomodação de fios, cabos elétricos e
dispositivos embutidos em paredes, ou
aparentes em local protegido.
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Valor total: R$ 7.425.74 (sete mil, quatrocentos e vinte cinco reais e setenta e
cinco centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
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Valor total: R$ 70.950,00 (setenta mil,
novecentos e cinquenta reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo da servidora Flávia C.
C. Vignoli – matrícula nº 922706-3.
Saquarema, 29 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

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

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

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

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

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

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

