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SEÇÃO I - CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL, NÚMERO 271, DE 01 DE DEZEMBRO DE
2022, PÁG. 02, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº021/2022 QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SILVA JARDIM E A CONTRATADA MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
EIRELI

Onde se lê:

DO PRAZO – O presente instrumento terá o prazo de 03 (três) meses, com início em 01 (um) de dezembro
de 2022, e término previsto para 01 (um) de fevereiro de 2023, podendo ser prorrogado por conveniência das
partes, em conformidade com o que dispõe o art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.

                                                Silva Jardim, 01 de dezembro de 2022

Leia-se:

DO PRAZO – O presente instrumento terá o prazo de 03 (três) meses, com início em 24 (vinte e quatro) de
novembro de 2022, e término previsto para 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2023, podendo ser prorrogado
por conveniência das partes, em conformidade com o que dispõe o art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.
 
                         
                                                Silva Jardim, 24 de novembro de 2022
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SEÇÃO II - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2022
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2022 – FME

No dia 05 de dezembro de 2022, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa MHT DISTRIBUIDORA E
SERVIÇOS LTDA,  com sede na Rua dos Limoeiros, s/nº, Lote 01, Quadra E, Hospício, Araruama – RJ, CEP 28.978-790, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 44.929.522/0001-48, neste ato representada pela Srª. Elisete Alves Moraes, portadora do documento de identidade nº

054980925  órgão  expedidor  DETRAN-RJ,  CPF  nº  740.089.947-34,  para eventual  aquisição  de  UTENSÍLIOS  DE COZINHA,  para
manutenção do Serviço no Setor de Nutrição e Dietética na preparação das refeições dos alunos das creches, educação infantil  –
pelo  Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº  83/2022 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de
vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata, respeitado o disposto no Art. 15, §3º, III da Lei
8.666/93 e alterações. As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência
Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade
na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3561 de 17 de março  de 2020, regendo-se o mesmo
pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de
maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015,
Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, Decreto nº 2194 de 09 de julho de 2020, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de
2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do
disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Marca
Quant.
estimada

Valor Unit. V. Total

1 Afiador / Amolador de facas manual UNID.  CLINK 60 R$ 16,80 R$ 1.008,00

3
Bacia plástica – descrição: tamanho – grande, capacidade –
27 litros, altura – 200mm, diâmetro – 420mm, espessura – 1,3
tolerância +/- 10%

UNID. PRATIC 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00

4
Bacia de plástica – descrição: tamanho pequeno capacidade
8 litros, altura – 100mm – diâmetro – 320mm, espessura – 1,1
tolerância +/- 10%

UNID. PRATIC 100 R$ 10,75 R$ 1.075,00

5

Caixa organizadora com trava 49 litros – detalhes material:
polipropileno  cor:  azul  e  branco  altura:  30,30  centímetro
largura: 54,50 centímetros comprimento: 40,70 centímetros,
peso: 1,73kg

UNID. RISCHIOTO 100 R$ 74,90 R$ 7.490,00

6

Caixa plásticas para  alimentos -   descrição e composição:
caixa plástica fechada, com tampa dimensões e tolerâncias:
tamanho  –  pequeno  capacidade  –  13  litros,  comprimento
400mm,  altura  –  121mm,  largura  –  270mm,  espessura  –
01mm, tolerância +/- 10%, características gerais: fabricação
em  polipropileno,  BMC  ou  SMC;  Atóxico  para  alimentos;
incolor;  empilhável;  com  tampa  hermética  do  mesmo
material. Ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim
de sua vida  útil.  Embalagem em plástico descartável,  com
dimensões que comportem cada peça, as quais, deverão ser
acondicionadas  em  caixa  de  papelão  grosso.  Normas
técnicas  de  referência:  os  produtos  devem  atender  as
normas  técnicas  de  referência  relativas  a  fabricação  de
materiais  plásticos  para  contato  com  alimentos.  Garantia;
seis  meses  de  garantia  contra  vícios  ou  defeitos  de
fabricação ser acondicionadas em caixa de papelão grosso.
Normas técnicas de referência: os produtos devem atender
as normais  técnicas  e  referência  relativas a  fabricação  de
materiais  plásticos  para  contato  com  alimentos,  garantia:
seis  meses  de  garantia  contra  vícios  ou  defeitos  de
fabricação

UNID. RISCHIOTO 100 R$ 30,23 R$ 3.023,00

7

Caixa  plásticas para  alimentos  –  descrição  e  composição:
caixa plástica fechada, com tampa – dimensões e tolerâncias:
tamanho  –  grande  capacidade  –  28,2  litros  características
gerais: fabricação em polipropileno BMC ou SM; Atóxico para
alimentos;  incolor:  empilhável;  com  tampa  hermética  do
mesmo  material.  Ser  passível  de  ser  reciclado
mecanicamente  ao  fim  de  sua  vida  útil.  Embalagem:  em
plástico descartável,  com dimensões que comportem cada
peça,  as  quais  deverão  ser  acondicionadas  em  caixa  de
papelão  grosso.  Garantia:  seis  meses  de  garantia  contra
vícios ou defeitos de fabricação

UNID. RISCHIOTO 100 R$ 49,90 R$ 4.990,00
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8

Caldeirão  de  alumínio  –  dimensão  e  tolerância:  tamanho:
médio capacidade: 20 litros, diâmetro: 34 cm, altura: 23 cm,
tolerância: +/- 10%, características gerais: em alumínio polido
industrial,  linha  hotel;  com tampa  e  pegador  de  tampa no
mesmo  material;  com  alças  bilareis  em  alumínio  polido;
espessura  de,  no  mínimo,  3mm;  em  alumínio  polido
industrial,  linha  hotel;  com tampa  e  pegador  de  tampa no
mesmo  material;  com  alça  bilaterais  e  alumínio  polido;
espessura de no mínimo,  300;  embalagem: em plástico ou
papelão grosso reciclável,  com dimensões que comportem
cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de
papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos
devem atender as normas técnicas de referência relativas a
fabricação de utensílios em alumínio. Garantia: doze meses
de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

UNID. ALCAF 40 R$ 99,00 R$ 3.960,00

9

Caneca  de  alumínio  –  descrição  e  composição:  tamanho:
grande, capacidade: 6,2 litros, diâmetro: 20 cm, altura: 20cm,
tolerância: entre 5 e 10%, características gerais: em alumínio
polido industrial, linha hotel; com tampa e pegador de tampa
no mesmo material; com alças bilaterais em alumínio plido;
espessura de no mínimo 3mm; embalagem: em plástico ou
papelão grosso reciclável,  com dimensões que comportem
cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de
papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos
devem atender as normas técnicas de referência relativas a
fabricação de utensílios em alumínio. Garantia: doze meses
de garantia contra vícios ou defeito de fabricação

UNID. OLIVEIRA 40 R$ 70,30 R$ 2.812,00

10

Canecão de alumínio – descrição e composição:  tamanho:
médio, capacidade: 4,5 litros, diâmetro: 18 cm, altura: 18cm,
características  gerais:  em  alumínio  polido  industrial,  com
alças bilaterais em alumínio polido, espessura de, no mínimo,
3mm; embalagem: em plástico ou papelão grosso reciclável,
com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão
ser acondicionadas em caixa de papelão grosso

UNID. ALCAF 40 R$ 75,00 R$ 3.000,00

13

Cortador de legumes com tripé – descrição:  cortador  para
cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio.
Dimensões e tolerância: dimensões (com os pés) tamanho:
médio  altura:  54cm  largura:  38cm  comprimento:  23cm
tolerância  +/-  10%  características:  corpo  em  alumínio
fundido; facas em aço inox 10mm; colunas em aço maciço;
duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm;
pintura eletrostática (a pó); embalagem: em plástico bolha e
caixa de papelão grosso, com dimensões que comportam o
produto.  Normais  técnicas  de  referência:  o  produto  deve
atender  as  normas  técnicas  de  referência  relativas  a
fabricação  de  utensílios  em  alumínio  e  demais  materiais
utilizados, em vigor na data do edital. Garantia: doze meses
de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

UNID. ALCAF 20 R$ 167,00 R$ 3.340,00

14

Descascador  de  legumes  manual  em  inox  –  informações
técnicas  descrição  e  número  de  peças  1  descascador
composição/material  aço  inox altura  aproximado (cm)  2cm
cor/acabamento:  prata  utilidade:  utensílio  profissional  para
cozinhar. Pode ser levado (a) ao micro-ondas: não pode ser
lavado  (a)  na  máquina  de  lava-louças:  sim  conteúdo  da
embalagem:  1  descascador  dimensões  aproximadas  de
embalagem  do  produto  –  cm  (AxLxP)  2x319,2cm  peso
aproximado da embalagem c/produto – kg 450g garantia do
fornecedor 12 meses contra defeito de fabricação.

UNID.
HAUSKRAF
T

100 R$ 37,00 R$ 3.700,00

15 Escorredores  de  massa  em  alumínio  –  descrição  e
composição: volume: 9,25 litros nº 35, diâmetro: 35cm, altura:
13,5cm,  tolerância:  +/-  10%,  característica  construtivas:
escorredor de massa, em alumínio polido; tipo tacho; com pé
e asas de alumínio: furado com furo grosso; espessura de
2mm  (tolerância  entre  5  e  10%).  Embalagem:  em  papelão
reciclável,  com  dimensões  que  comportem  as  peças,  as

UNID. UNIVERSAL 20

R$ 132,70 R$ 2.654,00



PÁGINA 4

www.silvajardim.rj.gov.br             Número 277               13 de Dezembro de 2022                                                                                                  

quais devem ser acondicionadas em caixa de papelão grosso
normas técnicas de referência: os produtos devem atender
as normas técnicas de referência relativas a  fabricação de
utensílios  em  alumínio.  Garantia:  doze  meses  de  garantia
contra vícios ou defeitos de fabricação

16

FACA DE CARNE EM INOX DESCRIÇÃO: comprimento- 33cm
Espessura  –  3,0mm  Lâmina  (polegadas)  –  10’’  Tolerância
(comprimento) -  +/_ 10% Características gerais: Lâmina em
aço  inox  e  cabo  anatômico  de  polipropileno  com
antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos.
Possibilidade  de  lavagem  em  máquina  de  lavar  louças.
Certificada  pelo  NSF  (National  Sanitation  Foundation)  –
organização internacionalmente reconhecida em monitoração
de  segurança  de  alimentos  e  práticas  de  higiene  em
empresas  de  alimentos  e  restaurantes.  Embalagem:  Em
papelão e plástico descartável Normas técnicas de referência
Os produtos devem atender as normas técnicas de referência
relativas a fabricação de utensílios de inox,  de segurança,
dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da nota fiscal.

UNID. FRATELLI 100 R$ 34,50 R$ 3.450,00

17

FACA DE legumes  em INOX -  DESCRIÇÃO:  Comprimento-
21cm  Espessura  –  2,5mm,  Lâmina  (polegadas)  –  4’’,
Tolerância(comp.)-  +/-  10%,  Características  gerais:  Lâmina
em  aço  inox  e  cabo  anatômico,  de  polipropileno  com
antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos.
Possibilidade  de  lavagem  em  máquina  de  lavar  louças.
Certificada  pelo  NSF  (National  Sanitation
Foundation)  –  organização  internacionalmente  reconhecida
em monitoração  de  segurança  de  alimentos  e  práticas  de
higiene  em  empresas  de  alimentos  e  restaurantes.
Embalagem:  Em  papelão  e  plástico  descartável  Normas
técnicas de referência Os produtos devem atender as normas
técnicas de referênciarelativas a fabricação de utensílios de
inox,  de  segurança,  dentre  outras,  em  vigência  na  data.
Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos
de fabricação.

UNID. FRATELLI 100 R$ 10,80 R$ 1.080,00

20

KIT  REGISTRO REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA -
Material:  Borboleta  de  fixação  em  zamac  e  latão;
Diafragma/obturador  em borracha  nitrílica;  Corpo,  tampa  e
registro em zamac e/ou alumínio; Componentes internos em
zamac  e  aço  Conexões:  Entrada  borboleta  P13  (5/8”UNC),
Saída3/8”  para  mangueira,  Mangueira:  1,25m,  com  três
camadas:  camada  interna  de  PVC  flexível  natural,
intermediária de fio de poliéster reforçado 1100 e externa de
PVC  flexível  natural;  Bitola:  3/8”,
Parede: 3,0 mm, Cor: transparente amarela.

UNID. VINIGÁS 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00

22

PANELA  DE  PRESSÃO  -  Panela  de  pressão  07  litros,
Alumínio  antiaderente,  Altura:  27cm,  Diâmetro  da  boca:
21,5cm,Peso  aproximado:  1,7kg,  Capacidade:  7  litros.
FULGOR ou equivalente.

UNID. ERCA 20 R$ 128,50 R$ 2.570,00

25

TÁBUA  DE  CORTE  DE  ALIMENTOS  COM  CANALETA
Fabricada  com  tecnologia  antibacteriana,  inibe-se
continuamente a proliferação descontrolada de bactérias na
superfície  do  produto,  diminuindo  as  chances  de
contaminação  cruzada  e  de  formação
de  biofilmes,  devido  a  tecnologia  de  ação  antibacteriana.
Com  canaleta. Dimensões: 60  x  40  x  2  cm
Cor: branca

UNID.
PLASTIBRA
SIL

60 R$ 99,00 R$ 5.940,00

26

TERMÔMETRO  DIGITALTipo  espeto  para  alimento  com
sensor  de  aço  inoxidável  é  ideal
para aplicação em teste alimentícios, função básica: guardar
memória da última medição, medir e mostrar valores, alertar
baixa  voltagem,  economia  de  energia  desliga

UNID. WINCY 20 R$ 87,30 R$ 1.746,00
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automaticamente após 15 minutos em operação, tamanho do
corpo 97mmx30mmx23mm, material do copo, plástico ABS,
comprimento e diâmetro da haste M100mm/4mm visor cristal
líquido  com  capa  protetora  da
Haste.

TOTAL R$ 54.738,00

1   –   DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL /PRAZO/FORMA DE ENTREGA  

 1.1  – O  FME, respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento,

quando necessário.

1.2  – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções

previstas na mesma. Neste caso, o  FME, convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima licitante para, em igual prazo e

condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art.

64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Almoxarifado da SEMECT, localizado à Rua Augusto Antônio de Amorim nº 400- Caju- Silva Jardim, em dias úteis,

em horários entre 09:00 e 16:00h.

1.4 – Forma de entrega: Conforme solicitação da SEMECT.

1.5 – Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias contados da solicitação do setor competente, após a assinatura da Ata de Registro de
Preços ou emissão da nota de empenho, com entrega agendada com data e hora de entrega, conforme Lei Municipal 1815/2021.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
 

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente desta ata de registro de preços caberão ao FME, através dos servidores

a serem designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal

8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto

no processo administrativo Nº 3561 /2020– FME e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para

o FME ou modificação da contratação.

5.3  – As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais  do FME, deverão ser solicitadas pela CONTRATADA imediatamente à

autoridade administrativa superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

5.4  – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela

fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta

necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

5.5 – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que

concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o FME ou perante terceiros, do mesmo modo

que a  ocorrência  de  irregularidades  decorrentes  da  execução contratual  não  implicará  em corresponsabilidade  do  FME ou  de  seus

prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao FME dos

prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

BIANKA COUTINHO ALVIM FIGUEIRA MENDES
SEMECT/FME

GESTORA
Mat. 2902/5

MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
EMPRESA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2022
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2022 – FME

No dia 05 de dezembro de 2022,  na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa
THAGIU BAZAR E PAPELARIA LTDA ME,  com sede na Rua Borges Alfradique,  nº 71 – Loja, Centro, Silva
Jardim – RJ, CEP 28.820-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.516.458/0001-40, neste ato representada pela
Sr.ª Tathiana Valente Mendes Pessanha, portador do documento de identidade nº 257872069 órgão expedidor
DIC-RJ, CPF nº 136.930.447-16, para eventual aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, para manutenção do
Serviço no Setor de Nutrição e Dietética na preparação das refeições dos alunos das creches, educação
infantil  – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na forma Presencial nº  83/2022 para Sistema de
Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura
desta ata,  respeitado o disposto no Art. 15, §3º, III da Lei 8.666/93 e alterações. As especificações, obrigações,
assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na
consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo Nº 3561 de 17 de março  de 2020,
regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12
de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338
de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016,
Decreto nº 2194 de 09 de julho de 2020, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo
Capítulo V, Seção I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de
dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Marca
Quant.

estimada
Valor Unit. V. Total

2

Assadeira  de  alumínio  –  descrição  e
composição:  tamanho:  grande,
comprimento:  60  cm,  largura:  40  cm,
altura: 7 cm, tolerância: +/- 10%

UNID. JOLLY 60 R$ 93,45 R$ 5.607,00

23

PANELA DE PRESSÃO - Panela de Pressão
15  litros  -  LINHA
INDUSTRIAL,  Panela  de  Pressão  com
capacidade  para  15  litros,  válvula  de
silicone,  alumínio polido,  cabo e alça em
baquelite
atóxico  e  antitérmico  e  dispositivo  de
segurança.  Com  fechamento
externo. FULGOR ou equivalente.

UNID. NIGRO 40 R$ 474,00
R$

18.960,00

TOTAL
R$

24.567,00

1   –   DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL /PRAZO/FORMA DE ENTREGA  

 1.1  – O  FME,  respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os

pedidos de fornecimento, quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará

sujeita às sanções previstas na mesma. Neste caso, o FME, convocará, obedecida a ordem de classificação, a

próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e

assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Almoxarifado da SEMECT, localizado à Rua Augusto Antônio de Amorim nº 400 – Caju –

Silva Jardim, em dias úteis, em horários entre 09:00 e 16:00h.

1.4 – Forma de entrega: Conforme solicitação da SEMECT.
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1.5 – Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias contados da solicitação do setor competente, após a assinatura da
Ata de Registro de Preços ou emissão da nota de empenho, com entrega agendada com data e hora de
entrega, conforme Lei Municipal 1815/2021.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
 

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente desta ata de registro de preços caberão ao

FME, através dos servidores a serem designados, que determinarão o que for necessário para regularização de

faltas ou defeitos,  nos termos do art.  67 da Lei  Federal  8.666/93 e,  na sua falta  ou impedimento,  pelo  seu

substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso

ou duvidoso não previsto no processo administrativo Nº 3561 /2020– FME e tudo o mais que se relacione com o

objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FME ou modificação da contratação.

5.3  – As  decisões  que  ultrapassarem  a  competência  dos  fiscais  do FME,  deverão  ser  solicitadas  pela

CONTRATADA imediatamente à autoridade administrativa superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a

adoção de medidas convenientes.

5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a

serem  adotados  pela  fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer-lhe  todos  os  dados,  elementos,  explicações,

esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  de  que  esta  necessitar  e  que  forem  julgados  necessários  ao

desenvolvimento de suas atividades.

5.5 – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva

da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas

perante  o FME  ou  perante  terceiros,  do  mesmo modo  que  a  ocorrência  de  irregularidades  decorrentes  da

execução contratual não implicará em corresponsabilidade do  FME ou de seus prepostos, devendo, ainda,  a

CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao  FME  dos

prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

BIANKA COUTINHO ALVIM FIGUEIRA MENDES
SEMECT/FME

GESTORA
Mat. 2902/5

THAGIU BAZAR E PAPELARIA LTDA ME
EMPRESA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2022
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2022 – FME

No dia 05 de dezembro de 2022,  na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa
ALTERNATIVA COMÉRCIO  e  SERVIÇOS  LTDA ME,  com  sede  na  Rua  Evaristo  Boucinha,  nº  95,  Centro,
Casimiro  de  Abreu  –  RJ,  CEP  28860-000,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  13.791.068/0001-88,  neste  ato
representada pelo Sr. Paulo Roberto Carneiro Junior, portador do documento de identidade nº 115797698 órgão
expedidor  IFP-RJ,  CPF  nº  076.371.657-01,  para eventual  aquisição  de  UTENSÍLIOS  DE  COZINHA,  para
manutenção do Serviço no Setor de Nutrição e Dietética na preparação das refeições dos alunos das
creches,  educação infantil  – pelo  Menor  Preço Unitário, decorrente  do  Pregão,  na  forma Presencial  nº
83/2022 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12 (doze)
meses, contados da assinatura desta ata, respeitado o disposto no Art. 15, §3º, III da Lei 8.666/93 e alterações.
As especificações, obrigações, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referência
Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O presente compromisso tem
seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante do processo administrativo  Nº
3561 de 17 de março  de 2020, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326
de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015,
Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, Decreto nº 2194 de 09 de julho de 2020, aplicando-se subsidiariamente,
as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Marca
Quant.

estimada
Valor Unit. V. Total

12

Colher  maciça  de  polietileno  –
descrição/composição: colher maciça de polietileno
60cm.  Características  gerais:  resistente  a  alta
temperatura.  Fabricado  em  polietileno  atóxico
impermeável  e  de  fácil  higienização  conforme
normas internacionais de padrão qualidade. Inodoro
fácil  lavagem  inquebrável  impermeável  (impede
proliferação  de  bactérias  e  fungos)  formato
anatômico  –  maior  ergonomia  ao  trabalho.  Alta
durabilidade.

UNID. KITPLAS 200 R$42,15 R$8.430,00

19
GARRAFA EM PLÁSTICO BRANCO COM TAMPA –
Capacidade: 1 litro

UNID. PLASVALE 100 R$16,50 R$1.650,00

21
LUVA DE MALHA DE AÇO 5 DEDOS, Luva em malha
de  aço  5  dedos  com  tira  em  aço  inoxidável  com
tratamento antimicrobial. Tamanho: M

UNID. VOLK 40 R$308,50 R$12.340,00

24

SOCADOR DE FEIJÃO EM POLIETILENO ATÓXICO:
Descrição  do  Produto  Em  polietileno  atóxico
conforme  normas  internacionais  de  padrão
qualidade.  Inodoro,  Fácil  lavagem,  Inquebrável,
Impermeável  (impede  proliferação  de  bactérias  e
fungos),  Formato anatômico –  maior  ergonomia ao
trabalho. Alta durabilidade dimensões: 33 x 8cm

UNID. KITPLAS 40 R$102,00 R$4.080,00

TOTAL R$26.500,00

1   –   DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL /PRAZO/FORMA DE ENTREGA  

 1.1  – O  FME,  respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os

pedidos de fornecimento, quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará

sujeita às sanções previstas na mesma. Neste caso, o FME, convocará, obedecida a ordem de classificação, a

próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e

assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.



PÁGINA 9

www.silvajardim.rj.gov.br               Número 277               13 de Dezembro de 2022                                                                                                      

1.3 – Local de entrega: Almoxarifado da SEMECT, localizado à Rua Augusto Antônio de Amorim nº 400 – Caju –

Silva Jardim, em dias úteis, em horários entre 09:00 e 16:00h.

1.4 – Forma de entrega: Conforme solicitação da SEMECT.

1.5 – Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias contados da solicitação do setor competente, após a assinatura da
Ata de Registro de Preços ou emissão da nota de empenho, com entrega agendada com data e hora de
entrega, conforme Lei Municipal 1815/2021.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
 

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente desta ata de registro de preços caberão ao

FME, através dos servidores a serem designados, que determinarão o que for necessário para regularização de

faltas ou defeitos,  nos termos do art.  67 da Lei  Federal  8.666/93 e,  na sua falta  ou impedimento,  pelo  seu

substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso

ou duvidoso não previsto no processo administrativo Nº 3561 /2020– FME e tudo o mais que se relacione com o

objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FME ou modificação da contratação.

5.3  – As  decisões  que  ultrapassarem  a  competência  dos  fiscais  do FME,  deverão  ser  solicitadas  pela

CONTRATADA imediatamente à autoridade administrativa superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a

adoção de medidas convenientes.

5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a

serem  adotados  pela  fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer-lhe  todos  os  dados,  elementos,  explicações,

esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  de  que  esta  necessitar  e  que  forem  julgados  necessários  ao

desenvolvimento de suas atividades.

5.5 – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva

da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas

perante  o FME  ou  perante  terceiros,  do  mesmo modo  que  a  ocorrência  de  irregularidades  decorrentes  da

execução contratual não implicará em corresponsabilidade do  FME ou de seus prepostos, devendo, ainda,  a

CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao  FME  dos

prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

BIANKA COUTINHO ALVIM FIGUEIRA MENDES
SEMECT/FME

GESTORA
Mat. 2902/5

ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
EMPRESA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2022
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2022 – FME

No dia 02 de novembro de 2022, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, registram-se os preços da empresa JMX
DISTRIBUIDORA  DE  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  E  HOSPITALARES  LTDA,  com  sede  na  Avenida
Gladstone José de Oliveira, nº 527, casa 101, lote 11, Praça da Bandeira – Araruama – RJ, CEP: 28979-660,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.086.197/0001-04, neste ato representada pela Srª. Maria Julimar Domingues de
Mello, portador do documento de identidade nº 04.434.760-7, órgão expedidor DETRAN/RJ, CPF nº 514.340.597-
15, para eventual aquisição de Colchonetes para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMECT, no
atendimento das Creches da Rede Municipal  de Ensino deste município – pelo  Menor Preço Unitário,
decorrente do Pregão, na forma Presencial nº 84/2022 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência
do Registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta ata, respeitado o disposto no Art.
15,  §3º,  III  da Lei  8.666/93 e alterações.  As especificações,  obrigações,  assim como os termos da Proposta
Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de
transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima,
constante do processo administrativo Nº  5548/2022 –  FME, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15
de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727
de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de 2016, Decreto nº 2194 de 09 de julho de 2020,
aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção I, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações
posteriores  introduzidas  nos  referidos  diplomas  legais,  além  das  demais  disposições  legais  aplicáveis  e  do
disposto no Edital.

Item Especificação Unid. Marca
Quant.

estimada
Valor Unit. V. Total

1

Colchonetes  de  espuma  poliuretano  D33,
medindo  1,30  x  60  x  5cm  aproximados.
100% forrado em napa, com tratamento anti
ácaro  e  antialérgico.  Material  resistente  e
de fácil higienização. Cores sortidas.

Unidade DMG 200 R$90,00 R$18.000,00

TOTAL R$18.000,00

1   –   DA     EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL /PRAZO/FORMA DE ENTREGA  

 1.1  – O  FME,  respeitada a ordem de registro, selecionará as fornecedoras para os quais serão emitidos os

pedidos de fornecimento, quando necessário.

1.2 – A fornecedora convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará

sujeita às sanções previstas na mesma. Neste caso, o FME, convocará, obedecida a ordem de classificação, a

próxima licitante para, em igual prazo e condições da licitante vencedora, comprovar os requisitos de habilitação e

assinar a Ata de Registro de Preços, se for o caso, conforme art. 64, §2º da Lei 8.666/93.

1.3 – Local de entrega: Almoxarifado da SEMECT, situado na Rua Augusto Antônio de Amorim - nº 400 - Caju -

Silva Jardim/RJ. Horário de entrega: de 09:00 às 16:00, em dias úteis.

1.4 – Forma de entrega: Conforme necessidade, após o recebimento da autorização de fornecimento do FME em

conjunto com o almoxarifado da SEMECT, com entrega agendada com data e hora de entrega, conforme Lei
Municipal 1815/2021.
1.5 – Prazo de Entrega: Entrega em até 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do contrato ou emissão da

nota de empenho.

5 – FISCALIZAÇÃO     E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
 

5.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente desta ata de registro de preços caberão ao

FME, através dos servidores a serem designados, que determinarão o que for necessário para regularização de

faltas ou defeitos,  nos termos do art.  67 da Lei  Federal  8.666/93 e,  na sua falta  ou impedimento,  pelo  seu

substituto.

5.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso
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ou duvidoso não previsto no processo administrativo Nº 5548/2022– FME e tudo o mais que se relacione com o

objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o FME ou modificação da contratação.

5.3  – As  decisões  que  ultrapassarem  a  competência  dos  fiscais  do FME deverão  ser  solicitadas  pela

CONTRATADA imediatamente à autoridade administrativa superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a

adoção de medidas convenientes.

5.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a

serem  adotados  pela  fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer-lhe  todos  os  dados,  elementos,  explicações,

esclarecimentos,  soluções  e  comunicações  de  que  esta  necessitar  e  que  forem  julgados  necessários  ao

desenvolvimento de suas atividades.

5.5 – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva

da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas

perante  o FME  ou  perante  terceiros,  do  mesmo modo  que  a  ocorrência  de  irregularidades  decorrentes  da

execução contratual não implicará em corresponsabilidade do  FME ou de seus prepostos, devendo, ainda,  a

CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  ao  FME dos

prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

BIANKA COUTINHO ALVIM FIGUEIRA MENDES
SEMECT/FME

GESTORA
Mat. 2902/5

JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA
EMPRESA
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SEÇÃO III - PORTARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 
Controladoria Geral do Município 
 
 

 

 
Praça Amaral Peixoto nº 46- Centro, Silva Jardim/RJ  —  CEP. 28.820-000 

Telefone PABX (022) 2668-1688 
Home page www.silvajardim.rj.gov.br E-mail  controladoria@silvajardim.rj.gov.br 

 

PORTARIA Nº 03, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

A CONTROLADORA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM, no Estado do 

Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 

e especialmente as conferidas pelo Art. 17, inciso 

II, alínea c da Lei Complementar Municipal SJ 

nº 66 de 03 de julho de 2009, PRORROGA 

PRAZO DE TOMADA DE CONTAS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CONSIDERANDO o Ofício PRS/SSE/CGC nº 26320/2022 do Processo TCE/RJ nº 

216.120-3/2017, que determina a instauração de Tomada de Contas Especial objetivando a 

apuração dos fatos do referido processo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação de prazo para finalizar a Tomada de 

Contas instaurada pela Portaria 02/2022. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo da Portaria 002/2022 – CGM para 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 

 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Silva Jardim-RJ, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

Melina Heringer 
Controladora Geral 

Assinado Digitalmente por: MELINA CLAUDIA HERINGER GAMA GHIOTTI STOFEL
Data: 2022.12.12 15:58:38 -03:00
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SEÇÃO II - DIVERSOS

                                             Estado do Rio de Janeiro
                                PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Administração
Gabinete do Secretário
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ. - CEP 28800.000
CNPJ: 28.741.098/0001-57
E-mail: gabinetesemadsj@gmail.com

                              
             

Inexigibilidade de Licitação 11/2022-FUMTUR

Processo nº 14107, de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.

Interessado: GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

I – Com base nos pareceres da PGM (fls.85/91) e CGM (fls. 95/98), 

reconheço a inexigibilidade de Licitação, que trata de contratação do cantor Xande de Pilares, 

para apresentação musical no evento denominado “Reveillon 2022/2023”, no dia 31/12/2022 

a ser realizado pela empresa GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, com sede  à  

Av. Das Américas, nº 19005, BLC 002 SAL 1223- Recreio dos Bandeirantes- Rio de Janeiro/ 

RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 07.025.989/0001-37, no valor total de R$210.000,00 (Duzentos 

e dez mil reais), com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, conforme 

consta dos autos do presente processo.

À consideração do Presidente do FUMTUR.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2022.

Hugo Thiengo Kreischer
Secretário Municipal de Administração

Mat. 5579-4

II – Tendo em vista o que consta do Processo nº 14107/2022, com fulcro no art. 26 da Lei nº 

8.666/1993, ratifico a decisão do Secretário Municipal de Administração.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2022.

Felippe Mattos Monteiro
Presidente do FUMTUR
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                                             Estado do Rio de Janeiro
                                PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Administração
Gabinete do Secretário
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ. - CEP 28800.000
CNPJ: 28.741.098/0001-57
E-mail: gabinetesemadsj@gmail.com

                              
      

Inexigibilidade de Licitação 12/2022-FUMTUR

Processo nº 14104, de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022.

Interessado: VF PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA

I – Com base nos pareceres da PGM (fls.51/56) e CGM (fls. 58/61 e 64), 

reconheço a inexigibilidade de Licitação, que trata de contratação do cantor João Gabriel, para 

apresentação musical no evento denominado “Reveillon 2022/2023”, no dia 1º/01/2023 a ser 

realizado pela empresa VF PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, com sede  à  

Av. Irene Lopes Sodre, nº 851, sala 208- Itaipu- Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.767.093/0001-96, no valor total de R$30.000,00 (Trinta mil reais), com fundamento no art.

25, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme consta dos autos do presente processo.

À consideração do Presidente do FUMTUR.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2022.

Hugo Thiengo Kreischer
Secretário Municipal de Administração

Mat. 5579-4

II – Tendo em vista o que consta do Processo nº 14104/2022, com fulcro no art. 26 da Lei nº 

8.666/1993, ratifico a decisão do Secretário Municipal de Administração.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2022.

Felippe Mattos Monteiro
Presidente do FUMTUR
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM          Prefeitura Mun. de Silva Jardim                      
Secretaria Municipal de Administração                    Processo nº _______________                             
Gabinete do Secretário                                                      Rubrica_________Fls_______                                        
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim – RJ. - CEP 28820.000      
Telefone: (22) 2668.1118 – CNPJ: 28.741.098/0001-57
Home Page: http://www.silvajardim.rj.gov.br  -   E-mail:  gabinete.semad@silvajardim.rj.gov.br

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dispensa de Licitação 20/2022 – FMS

Processo Administrativo nº 10830, de 15 (quinze) de setembro de 2022

Interessado: LUX MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

I – Considerando os pareceres da CGM (fls. 53/55), da PGM (fls. 56/60), reconheço a 

dispensa de licitação para atendimento ao Processo Judicial nº 0003414-29.2022.8.19.0002 

que trata de aquisição de insumo Bota de Unna Skinnage, na quantidade total de 48 (quarenta 

e oito), para atender as necessidades de tratamento de paciente do Município, no valor total de 

R$ 3.355,20 (Três mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) a favor da empresa 

LUX MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 

11.595.806/0001-96, localizada à Avenida Silva Jardim, nº 24, Reginópolis, Silva Jardim/ RJ, 

com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme consta do presente 

processo.

À consideração do Senhor Presidente do Fundo Municipal de Saúde.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2022.

Hugo Thiengo Kreischer
Secretário Municipal de Administração

Mat. 5579-4

II – Tendo em vista o que consta do Processo nº 10830/2022, e efeitos da Lei Federal 

8666/1993, com fulcro no caput do Art. 26, ratifico a decisão do Secretário Municipal de 

Administração.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2022.

Ibson Carvalho Dames Junior
Presidente do Fundo Municipal de Saúde
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 104/2022 – SEMSMA.

Objeto:  Registro  de  Preço  para  Eventual  Contratação  de  Empresa  para  Prestação  de
Serviços de Tapa buraco, Recapeamento e Complemento de Asfalto.
Participação: Ampla Concorrência.
Tipo: Menor Preço Global.    Data: 23/12/2022 – 09:00 horas
Retirada do Edital: Poderá ser feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua
Luiz  Gomes,  46  –  Centro  –  Silva  Jardim  –  RJ  ou  pelo  sítio  eletrônico
https://www.silvajardim.rj.gov.br
Informações: Endereço acima ou através do e-mail: pmsj.licitacao@gmail.com
Horário de atendimento: 09:30 às 16:30 horas

Silva Jardim, 13 de outubro de 2022.

Fabrício Viana Antunes Pinheiro
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 105/2022 – SEMGAB

Processo nº 1760/2022

Objeto: Registro de Preços para Eventual Contratação de empresa especializada no serviço
de franquia de impressão incluindo a instalação,  configuração, manutenção preventiva e
corretiva, reposição de peças e insumos.

Participação: Item Exclusivo para ME/EPP e Ampla Concorrência.
Tipo: Menor Preço Unitário. Data: 23/12/2022 – 11:00 horas
Retirada do Edital: Poderá ser feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua
Luiz  Gomes,  46  –  Centro  –  Silva  Jardim  –  RJ  ou  pelo  sítio  eletrônico
https://www.silvajardim.rj.gov.br
Informações: Endereço acima ou através do e-mail: pmsj.licitacao@gmail.com
Horário de atendimento: 09:30 às 16:30 horas

Silva Jardim, 13 de dezembro de 2022.

Raquel Luz da Silva
Pregoeira
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR
CNPJ 28.741.098/0001-57
E-mail: semtic.pmsj@gmail.com
E-mail: turismo@silvajardim.rj.gov.br
Home page: www.silvajardim.rj.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REAJUSTADO

Processo n.º 815/2022

Do: FUMTUR
À: PGM

No exercício da competência que é atribuída a este Fundo Municipal de Turismo
e no uso das prerrogativas e atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, com
foco na Lei n.º 8.666/93 e alterações, na qualidade de Presidente deste Fundo, com base na
adjudicação da Presidente da CPL, as folhas nº 1132/1134, onde descreve ter cumprido todas as
formalidades  conforme  o  certame  licitatório  do  Pregão  Presencial  pelo  SRP n.º  64/2022  –
FUMTUR, da Controladoria Geral, as folhas nº 1136 e Termo Aditivo as fls. nº 1189 à 1192, onde
opina  favoravelmente,  por  te  cumprido  todas  as  etapas  constitutivas  do  certame  licitatório.
Resolvo:

01 – HOMOLOGAR 
o presente nos termos:
a) Processo n.º 815/2022
b) Licitação: Pregão SRP n.º 64/2022
c) Objeto:  Contratação de Firma especializada em serviços de locação de equipamentos  de
sonorização, tenda, palco e outros
d) Firmas responsáveis:

TENDAS  CARIOCAS  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

05.394.765/0001-77 – sediada na Rodovia Br 101 – KM 207 – Galpão D – Condomínio Industrial

– Casimiro de Abreu/RJ – CEP: 28.860-000, no valor de  R$ 804.098,60 (oitocentos e quatro

mil, noventa e oito reais e sessenta centavos).

UAU ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA EPP -  inscrita no CNPJ sob nº 21.742.725/0001-40,

sediada na Avenida João Caetano  - nº 1 – Praça Cruzeiro – Rio Bonito/RJ – CEP: 28.800-00, no

valor de R$ 206.380,00 (duzentos e seis mil, trezentos e oitenta reais).

JJ PEREIRA MÁQUINA E EQUIPAMENTOS -   inscrita no CNPJ sob nº 39.707.880/0001-76,

sediada  na  Avenida  Acadêmico  Paulo  Sérgio  de  Carvalho  Vasconcelos,  372  –  Granja  dos

Cavaleiros – Macaé/RJ, no valor de R$ 1.446.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e

seis mil reais).

Silva Jardim, 29 de novembro 2022.

FELIPPE  MATTOS MONTEIRO

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Presidente do FUMTUR

Mat. 8064/0
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Estado do Rio de Janeiro

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSIILLVVAA  JJAARRDDIIMM

GGAABBIINNEETTEE  DDAA  PPRREEFFEEIITTAA

Praça Amaral Peixoto nº 46, Centro, Silva Jardim/RJ
CEP. 28.820-000 CNPJ. 28.741.098/0001-57

Telefone  (22) 2668-1118 – e-mail: gp  @silvajardim.rj.gov.br

     
14ª CONVOCAÇÃO

O convocado deverá  se  apresentar  à  Gerência  de  Recursos  Humanos,  situada  à  Praça
Amaral Peixoto nº. 46 – Centro, Silva Jardim/RJ, entre os dias 12/12/2022 à 12/01/2023, das 09h00
às 17h00, munido de documento de identidade com foto, documentos especiais quando for o caso
segundo  as  regras  do  Edital  001/2019,  deste  Edital  de  Convocação  e  de  eventuais  normas
específicas inerentes às funções, com data de validade não vencida, para recebimento do Termo de
Convocação Pessoal e Anexos a fim de iniciar o processo de aferição de existência dos requisitos
para posse e exercício nos cargos concorridos. 
 
 1. CONVOCAÇÃO PARA   SUPERVISOR EDUCACIONAL

NOME COLOCAÇÃO APRESENTAÇÃO
ALBERTH PEREIRA DA SILVA 6º ATÉ 30 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO

2. DOCUMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO PESSOAL

Os candidatos deverão estar munidos dos seguintes documentos no ato da apresentação: 

- Original e Xerox da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- Original e Xerox da Carteira de Identidade;
- 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente;
- Original e Xerox da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Original e Xerox CPF e Declaração de Imposto de Renda;
- Original e Xerox do Título de Eleitor e do último comprovante de votação (1º e 2º turnos ou único
turno) ou Certidão de Regularidade Eleitoral no prazo de validade;
- Original e Xerox do PIS ou PASEP (quando possuir);
- Original e Xerox da Certidão de Nascimento de Filhos menores de 21anos;
- Original e Xerox do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
- Original e Xerox do Comprovante de Residência em seu nome (última conta de luz, gás, água ou
telefone), onde conste seu endereço completo, inclusive CEP, com atualidade de até 90 dias; 
- Original e Xerox do Comprovante de Escolaridade, correspondente ao Cargo;
-  Original  e  Xerox  do  Diploma  e/ou  Comprovante  de  especialização,  emitido  por  órgão  oficial,
correspondente a cada cargo, quando exigido no presente Edital;
- Original e Xerox do Comprovante de quitação de anuidade vigente correspondente ao cargo no
Conselho Regional da Classe a que pertence;
- Original e Xerox da Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual e Federal.
 Após a certificação da regularidade destes documentos, em atenção ao disposto na Lei Orgânica do
Município  e  na  LCM 17/1999,  os  candidatos  convocados  deverão  estar  munidos  dos  seguintes
documentos a fim de serem submetidos ao Exame Médico Admissional:
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3. EXAMES NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO

FAIXA ETÁRIA: DOS 18 AOS 40 ANOS:
* Hemograma (validade de 3 meses)
* Tipagem Sanguínea e Fator RH 
* Bioquímica (Glicemia; Na+; K+; AST; ALT; Ureia; Creatinina (Validade 3 meses) 
* VDRL 
* Parasitológico (validade 3 meses) 
* Urina EAS (validade 3 meses) 
* Raio X de tórax com laudo (validade 3 meses) 
 Avaliação Oftalmológica 
* Audiometria (validade 6 meses) 
* Eletrocardiograma com traçado e laudo (validade 6 meses) 
*Atestado de Saúde Física e Mental (validade 6 meses) 
* Videolaringoscopia SOMENTE PARA PROFESSORES (validade 6 meses)

Faixa etária: acima de 40 anos: 
* Todos os exames relacionados acima 
* PSA (homens) (validade 6 meses) 
* Mamografia (mulheres) (validade 1 ano) 
* Pesquisa de sangue oculto nas fezes (validade 6 meses)
Obs.:  A  Junta  Médica  poderá  solicitar  novos  exames  ao  candidato  caso  julgue
necessário. 

Silva Jardim, 12 de Dezembro de 2022.

Maira Branco Monteiro

 Prefeita

Mat. 7848/4
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Estado do Rio de Janeiro

PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSIILLVVAA JJAARRDDIIMM
SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee MMeeiioo AAmmbbiieennttee
Rua Casimiro de Abreu, 120 – Reginópolis - Silva Jardim – RJ - CEP. 28.820-000

Tel: (22) 99758-1621 - Whatsapp          CNPJ 28.741.098/0001-57
Home  Page:  http://www.silvajardim.rj.gov.br     e-mail:   meioambientesj@gmail.com  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2022 – FMM

PROCESSO Nº 1019/2022

                  Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Poda de

Cortes de Árvores deste Município. 

                        Conforme parecer favorável da CGM às fls. 752 e 753, HOMOLOGO e AUTORIZO a

elaboração da Ata de Registro de Preços de Pregão Presencial, para fazer face a Contratação de Empresa

Especializada na Prestação de Serviços de Poda de Cortes de Árvores deste Município em favor da

empresa: E N QUINTANILHA PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, no valor de R$825.000,00 (Oitocentos e

vinte e cinco mil reais), vide mapa de lance constante no processo em tela.

Silva Jardim, 13 de dezembro de 2022.

Wallace Alencar Gonçalves
Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Matrícula: 7851 – 4 
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Estado do Rio de Janeiro

PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSIILLVVAA JJAARRDDIIMM
SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee MMeeiioo AAmmbbiieennttee
Rua Casimiro de Abreu, 120 – Reginópolis - Silva Jardim – RJ - CEP. 28.820-000

Tel: (22) 99758-1621 - Whatsapp          CNPJ 28.741.098/0001-57
Home  Page:  http://www.silvajardim.rj.gov.br     e-mail:   meioambientesj@gmail.com  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2022 – FMM

PROCESSO Nº 10642/2021

                  Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza

de Rios e Valas.

                        Conforme parecer favorável da CGM às fls. 632 e 633, HOMOLOGO e AUTORIZO a

elaboração da Ata de Registro de Preços de Pregão Presencial, para fazer face a Contratação de Empresa

Especializada  na  Prestação  de  Serviços  de  Limpeza  de  Rios  e  Valas,  em  favor  da  empresa:  RKL

PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$999.000,00 (Novecentos e noventa e nove mil reais), vide

mapa de lance constante no processo em tela.

Silva Jardim, 13 de dezembro de 2022.

Wallace Alencar Gonçalves
Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Matrícula: 7851 – 4 
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