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Ano I

Nº 126

Cantagalo, quarta-feira, 03 de outubro de 2018

Lei nº 1.380/2018

Sítio Eletrônico: www.cantagalo.rj.gov.br – Correio Eletrônico: diariooficial@cantagalo.rj.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ERRATA
CONTRATO Nº 58/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 1343/2018
PREGÃO PRESENCIAL N º 30/2018

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DOE

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cantagalo.
CNPJ: 28.645.794/0001-60.
CONTRATADA: Canaã de Carmo Distribuidora Ltda. - ME.
CNPJ: 10.542.335/0001-95.

Criado pela Lei nº 1.380/2018, de 23 de
fevereiro de 2018, o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ é uma
publicação centralizada e coordenada pela Secretaria
Municipal de Governo, através da Coordenação do
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Cantagalo/RJ.
Os contatos podem ser feitos através do
endereço eletrônico diariooficial@cantagalo.rj.gov.br
ou, ainda, pelo telefone (22) 2555-4889.
As edições do DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ podem ser
consultadas através da internet, no endereço eletrônico
www.cantagalo.rj.gov.br,
independentemente
de
qualquer tipo de cadastro.
As edições também são armazenadas em
meios digital e físico, podendo ser requeridas a
qualquer tempo por qualquer cidadão.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para
implementação da Secretaria Municipal de Fazenda e o
Setor de Administração Tributária (SAT).

NOTA: A Prefeitura de Cantagalo garante a
autenticidade de todas as edições do DOE, desde
que visualizadas através do Sítio Eletrônico Oficial
do Município: www.cantagalo.rj.gov.br.

PROCESSO Nº 001813/2018

Na Página 12, antes da assinatura do Contrato,
ONDE SE LÊ: “Cantagalo, 05 de setembro de 2018”,
LEIA-SE: “Cantagalo, 30 de agosto de 2018”.
Cantagalo/RJ, 27 de setembro de 2018.
JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 (*)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO: 10/09/2018.
VALIDADE DA ATA: 28/09/2018 a 28/09/2019.

PREFEITURA DE CANTAGALO/RJ
CNPJ: 28.645.794/0001-60
ENDEREÇO: Praça Miguel de Carvalho, 65
Centro – Cantagalo/RJ
CEP.: 28500-000
Tels.: (22) 2555-4204/4889
E-mail Gabinete: gabineteprefeito@cantagalo.rj.gov.br

FORNECEDOR: Mercado Farinha Lima Ltda. - ME.
CNPJ: 03.156.834/0001-89.
VALOR: R$ 77.429,28 (setenta e sete mil, quatrocentos e
vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de leite e ovos para comporem a merenda escolar
dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de
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Cantagalo/RJ, dos Itens 01 e 02, conforme Termo de
Referência, Edital e a proposta de preços apresentada, os
quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste
instrumento naquilo que não o contrarie.
(*) Repubicada por incorreção ocorrida na Edição nº 123,
de 27 de setembro de 2018.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 507/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018
ASSINATURA DA ATA REGISTRO PREÇOS: 01/10/2018.
CONTRATADA: Tecmac Mecânica Ltda. - EPP.
CNPJ: 06.944.095/0001-88.
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1.015 – Dois Vales –
Cordeiro/RJ.
VALOR: R$ 262.315,20 (duzentos e sessenta e dois mil,
trezentos e quinze reais e vinte centavos).
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de manutenção de veículos automotores movidos a
gasolina.
DURAÇÃO DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e
cinco dias).
FUNDAMENTO: Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002;
Decretos nº 1.648/2005 e nº 2.283/2010.
________________________________________________
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

serviços de manutenção de veículos automotores movidos a
diesel.
DURAÇÃO DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e
cinco dias).
FUNDAMENTO: Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002;
Decretos nº 1.648/2005 e nº 2.283/2010.
________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão do Pregoeiro Carlos
Alexandre Marques da Silva, instituído pela Portaria nº
7.848/2017, que classificou a empresa BRASIL VEÍCULOS
COMPANHIA DE SEGUROS, com sede na Avenida das
Nações Unidas, 1.421, Vila Gertrudes, São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ nº 01.356.570/0001-81, com o valor de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais), como vencedora do Pregão
Presencial nº 23/2018, referente à contratação de seguro
automotivo para a frota de 15 (quinze) veículos, pelo prazo
de 12 (doze) meses, pertencentes ao Fundo Municipal de
Saúde de Cantagalo/RJ;
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;
HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro Carlos Alexandre
Marques da Silva, instituído pela Portaria nº 7.848/2017,
que classificou empresa BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA
DE SEGUROS, com sede na Avenida das Nações Unidas,
1.421, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº
01.356.570/0001-81, com o valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), como vencedora
do Pregão
Presencial nº 23/2018, referente à contratação de seguro
automotivo para frota de 15 (quinze) veículos, pelo prazo de
12 (doze) meses, pertencentes ao Fundo Municipal de
Saúde de Cantagalo/RJ.
Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018

Cantagalo/RJ, 01 de outubro de 2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 508/2018

MÁRCIO DA SILVA BARBAS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018
ASSINATURA DA ATA REGISTRO PREÇOS: 01/10/2018.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: Tecmac Mecânica Ltda. - EPP.
CNPJ: 06.944.095/0001-88.

CONSIDERANDO a decisão do Pregoeiro Carlos
Alexandre Marques da Silva, instituído pela Portaria nº
7.848/2017, que classificou a empresa TECMAC
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1.015 – Dois Vales –
MECÂNICA LTDA., com sede na Rua Benjamin Constant,
Cordeiro/RJ.
1.015, Dois Vales, Cordeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº
06.944.095/0001-88, com o valor de desconto de 5% (cinco
VALOR: R$ 234.529,02 (duzentos e trinta e quatro mil,
por cento), como vencedora do Pregão Presencial nº
quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos).
21/2018, referente à contratação de empresa para a
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
prestação de serviços de manutenção de veículos
contratação de empresa especializada para a prestação de
automotores movidos a diesel, parte mecânica, elétrica,
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lanternagem geral, borracharia, vidraçaria, capotaria,
tapeçaria, alinhamento e geometria, balanceamento e
pintura e fornecimento de peças novas utilizadas pelas
montadoras dos veículos – tabela referencial de preços das
montadoras para atender ao Fundo Municipal de Saúde,
cujo valor estimado para o exercício é de R$ 234.529,02
(duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove
reais e dois centavos);
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;
HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro Carlos Alexandre
Marques da Silva, instituído pela Portaria nº 7.848/2017,
que classificou a empresa TECMAC MECÂNICA LTDA.,
com sede na Rua Benjamin Constant, 1.015, Dois Vales,
Cordeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 06.944.095/0001-88, com o
valor de desconto de 5% (cinco por cento), como vencedora
do Pregão Presencial nº 21/2018, referente à contratação
de empresa para a prestação de serviços de manutenção de
veículos automotores movidos a diesel, parte mecânica,
elétrica, lanternagem geral, borracharia, vidraçaria,
capotaria,
tapeçaria,
alinhamento
e
geometria,
balanceamento e pintura e fornecimento de peças novas
utilizadas pelas montadoras dos veículos – tabela referencial
de preços das montadoras para atender ao Fundo
Municipal de Saúde, cujo valor estimado para o exercício é
de R$ 234.529,02 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos
e vinte e nove reais e dois centavos).

HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro Carlos Alexandre
Marques da Silva, instituído pela Portaria nº 7.848/2017,
que classificou a empresa TECMAC MECÂNICA LTDA.,
com sede na Rua Benjamin Constant, 1.015, Dois Vales,
Cordeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 06.944.095/0001-88, com o
valor de desconto de 5% (cinco por cento), como vencedora
do Pregão Presencial nº 21/2018, referente à contratação
de empresa para a prestação de serviços de manutenção de
veículos automotores movidos a diesel, parte mecânica,
elétrica, lanternagem geral, borracharia, vidraçaria,
capotaria,
tapeçaria,
alinhamento
e
geometria,
balanceamento e pintura e fornecimento de peças novas
utilizadas pelas montadoras dos veículos – tabela referencial
de preços das montadoras para atender ao Fundo
Municipal de Saúde, cujo valor estimado para o exercício é
de R$ 234.529,02 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos
e vinte e nove reais e dois centavos).
Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 01 de outubro de 2018.
MÁRCIO DA SILVA BARBAS
Gestor do Fundo municipal de Saúde

Dê-se ciência à firma vencedora.
Publique-se e Cumpra-se.
Cantagalo/RJ, 01 de outubro de 2018.
MÁRCIO DA SILVA BARBAS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão do Pregoeiro Carlos
Alexandre Marques da Silva, instituído pela Portaria nº
7.848/2017, que classificou a empresa TECMAC
MECÂNICA LTDA., com sede na Rua Benjamin Constant,
1.015, Dois Vales, Cordeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº
06.944.095/0001-88,, com o valor de desconto de 20,50%
(vinte, virgula, cinquenta por cento), como vencedora do
Pregão Presencial nº 22/2018, referente à contratação de
empresa para a prestação de serviços de manutenção de
veículos automotores movidos a gasolina, parte mecânica,
elétrica, lanternagem geral, borracharia, vidraçaria,
capotaria,
tapeçaria,
alinhamento
e
geometria,
balanceamento e pintura e fornecimento de peças novas
utilizadas pelas montadoras dos veículos – tabela referencial
de preços das montadoras para atender ao Fundo
Municipal de Saúde, cujo valor estimado para o exercício é
de R$ 234.529,02 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos
e vinte e nove reais e dois centavos);
CONSIDERANDO ser de interesse público a homologação
da referida decisão;
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