
GABINETE DA PREFEITA

= PORTARIA Nº 339 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= R E S O L V E =

Art. 1º - DESIGNAR o servidor PEDRO PAULO DA SILVA JÚNIOR para exercer, 
em caráter de substituição temporária, as atribuições inerentes ao cargo de 
Secretário Municipal de Governo, sem vencimentos, durante o período de 
gozo de férias do Titular do cargo, compreendido entre os dias 01/12/2021 
até 20/12/2021.

Art. 2º - No exercício das atribuições que lhe são imputadas pela presente 
Portaria, o substituto desempenhará todas as funções inerentes ao cargo de 
direção da pasta, representando a Secretaria Municipal de Governo junto às 
repartições internas e externas, públicas ou privadas, podendo, inclusive, 
assinar documentos, utilizar senhas pessoais que foram confiadas pelo 
Secretário Titular, entre outros.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

     Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 29 de novembro de 2021.

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita

= PORTARIA Nº 440 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= R E S O L V E =
      

NOMEAR o servidor abaixo relacionado, concurso nº 01/2015, conforme a 
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, processo n.º 
00000953-12.2018.8.19.0039, a partir de 25/11/2021.

    
EDITAL Nº01/2015

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Renato Fernandes

     Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 29 de novembro de 2021.

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita
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Ano IAno II

S E C R E T A R I A S

PROCESSO 1763/2020.
PREGÃO PRESENCIAL N°: 012/CPL/2021.

Republicado por erro na inclusão no Sistema Fintel.

No uso de minhas atribuições legais, na qualidade de Ordenador de Despesa 
HOMOLOGO o PREGÃO PRESENCIAL SRP N°: 012/CPL/2021, em 
conformidade com as disposições da Lei 10.520/2002  e a Lei Federal nº 
8.666, de 1993, Decreto Municipal nº 5.267/2021 bem como as condições 
estabelecidas no Edital de convocação, que tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, conforme segue:

EMBRACE SOLUÇÕES LTDA  -   Apresentou melhor oferta e declarada 1ª 
Classificada para os i tens do GRUPO 1 e 2 – PREFEITURA =  
7 , 8 , 1 3 , 2 0 , 2 1 , 3 5 , 3 6 , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 7  a  5 1 , 7 5  a 
81,109,111,131,133,134,139,140,141,149,150,160 a 166,190,191,215 a 222, 
242 a 248,265 a 273,276,281,282, 288,289, 291,292,293, 304 a 309,322 a 324, 
334 a 342, 345,353 a 360,378, perfazendo total na ordem de R$ 709.924,73 
(Setecentos e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e tres 
centavos ), e GRUPO 1 e 2 – SAÚDE = 2,3,4,21,22,33 A 37,71 A 73, 81 a 84, 89 a 
122, 137, 138 ,142 a 154, 160, 178 a 227, 243 a 247, 249 a 256,262, 270, 271, 
279 a 287, 290,291,294,295,309 a 325,341 a 355, 370 a 381, 387 a 389, 391 a 
398,413 a 428,431 a 433, 436,447 a 468, 477 a 491, 520 a 542, 
546,548,549,553,557 a 565, 581 a 593, 599 a 619, 633 a 636,638,639,644,653 a 
655, 674,678 a 688,693 a 706. perfazendo total na ordem de R$ 1.081.920,20 
(Hu milhão, oitenta e um mil, novecentos e vinte reais e vinte centavos).

NEWS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI, Apresentou melhor oferta e declarada 
1ª Classificada para os itens do GRUPO 1 e 2 – PREFEITURA = 1,3,14 a 19,28 a 
34,37 a 40,57 a 74, 89,90 a 92,96,99 a 101,110 a 121,130,135,136,143 a 
147,182 a 188,200 a 212,225 a 229, 235 a 241,249 a 251,274,275,278 a 
280,283 a 287, 296 a 299,302,317 a 321, 325 a 330, 350 a 352,361 a 377, 
perfazendo total na ordem de R$ 905.029,25  (Novecentos e cinco mil, vinte e 
nove reais e vinte e cinco centavos), e;

GRUPO 1 E 2 – SAÚDE = 6 a 9, 11 a 15,23 a 29,38,39,56 a 70, 85,86,123 a 136, 
139 a 141,155,159,161 a 177, 228,229,231 a 242,248,257 a 260,263,265,273 a 
277 ,288 ,0292 ,307 ,308 ,326 a  340 ,3 ,56 a  369 ,382 a  386 ,399 a 
412,429,430,434,435,437 a 446,469 a 476,492 a 519,543 a 545, 
547,550,551,552, 566 a 580,594 a 598,620 a 624,629 a 632, 657 a 662, 
673,692,709 e 710, perfazendo valor total na ordem de R$ 990.464,30 
(Novecentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta 
centavos).

CLEP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -  Apresentou melhor oferta e declarada 
1ª Classificada para os itens do GRUPO 2 – PREFEITURA = 82 a 
88,97,98,102,103,124,125,132,189,214,230,234,347,348 e 349, perfazendo 
valr total dos itens na ordem de R$ 9.277,15 (Nove mil, duzentos e setenta e 
s e t e  r e a i s  e  q u i n z e  c e n t a v o s ) ,  e  G R U P O  2  –  S A Ú D E  = 
1 , 1 0 , 1 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 7 5  a 
78,87,88,158,230,264,554,555,556,627,628,656,663 a 672,689,690,691,707 e 
708, perfazendo valor total para os itens na ordem de R$ 31.072,50 (trinta e 
um mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos).

D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI, Apresentou melhor oferta e 
declarada 1ª Classificada para os itens do GRUPO 1 e 2 – PREFEITURA = 193 a 
197, perfazendo valor tota para os itens na ordem de R$ 8.300,00 (Oito mile 
trezentos reais), e GRUPO 1 e 2 – SAÚDE = 641 a 643, perfazendo valor total 
para os itens na ordem de R$ 15.050,00 (Quinze mil  e cinquenta reais).

Mês de 

prevenção
ao câncer de 

próstata

NOVEMBRO AZUL
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NOVA FLEX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA  Apresentou melhor oferta e declarada 1ª Classificada para os itens do GRUPO 1 e 2 – PREFEITURA = 2,4 a 6,9  12, 
22 a 27,43,46,52 a 56,93,94,104 a 108,122,123,126 a 129,137,138,142,148,151 a 159,167 a 181,  192,198,199,213,223,224,231 a 233,252 a 
264,277,290,294,295,300,301,303,310 a 316,331 a 333,343,344 a 346, perfazendo total para os itens na ordem de R$ 769.472,80 (Setecentos e sessenta e nove 
mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), e: 

GRUPO 1 e 2 – SAÚDE = 5,16,17,18,20,40 a 51,74,79,80,156,157,261,266 a 269,272,278, 289,293,625,626,637,645 a 651,675 a 677, perfazendo valor total dos 
itens na ordem de 83.658,50 (Oitenta e tres mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
O  valor total desta  Licitação  para o GRUPO 1 e 2 – PREFEITURA é  de R$ 2.402.003,93 (Dois milhões, quatrocentos e dois mil, tres reais e noventa e tres 
centavos)  e  para os itens dos GRUPOS  1 e 2 – SAÚDE é de R$ 2.202.165,50  (Dois milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta 
centavos).

Paracambi, 19 de Novembro de 2021.

Nilza Maria Izolani e Oliveira
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO 

Rodrigo Barbiere                                                                                                                                           Cleiton Dutra da Silva
Secretário Municipal de Cultura e Turismo                                                                                                         Defesa Civil
   
João Ailton Gomes Gonçalves                                                                                                    Zulmira Helena Fernandes Xavier Izolani
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico                                                              Secretária Municipal de Meio Ambiente

Horácio Camilo Banchero Filho                                                                                                             Carlos Cesar de Cima Aires
Secretário Municipal de Obras                                                                                                        Secretário Municipal de Planejamento

Ronaldo José Candido da Silva                                                                                                                 Luciano Pires Benevenuto
Secretária Municipal de Trabalho e Renda                                                                                        Secretário Municipal de Transportes

Candida Brandão                                                                                                                                                Andréa Regina Nunes
Secretária Municipal de Qualidade de Vida da 3ª Idade                                                                     Superintendente da Guarda Municipal

Jorge Luiz Teixeira Cavalcante                                                                                                                    Mariano Carvalho Almeida
Secretário Municipal de Assistência Social                                                                              Secretário Municipal de Educação e Esporte

Diego Xavier de Almeida
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