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queijo tropical, queijo mussarela 
(leite, coalho, fermento lácteo, sal, 
antiaglutinante: celulose 
microcristalina ou dióxido de 
silício, conservador ácido 
sórbico). Sem glúten. Pacote de 
100g, com aspecto, cor cheiro e 
sabor próprios, isento de materiais 
estranhos a sua espécie; 
acondicionado em embalagem 
atóxico, resistente; validade 
mínima 06 meses a contar da 
entrega 

78 

Sal refinado iodadoemb.c/01 kg 
beneficiado e isento de sais de 
cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos de 
conchas. Produto moído deverá 
passar totalmente pela peneira 
numero 20. Produzido e embalado 
em conformidade com a legislação 
vigente e embalagem primária, o 
produto a ser entregue não poderá 
ter validade mínima de 6 meses à 
vencer. 

UND 595 piramide 0,66 392,70 

80 

Suco de caju concentrado garrafa 
com 1 litro - Composição: polpa 
e/ou suco concentrado da fruta, 
aroma natural da fruta, Sabor: 
caju. Isento de açúcar e corantes. 
Modo de Preparo: 01 parte de 
concentrado para 08 a 10 partes de 
água. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e 
atender as especificações técnicas 
dos órgãos de vigilância sanitária 
em legislação vigente. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto. 

UND 1750 Fresk 3,65 6.387,50 

81 

Suco de goiaba concentrado 
garrafa com 1 litro - Composição: 
polpa e/ou suco concentrado da 
fruta, aroma natural da fruta. 
Sabor: goiaba. Isento de açúcar e 
corantes. Modo de Preparo: 01 
parte de concentrado para 08 a 10 
partes de água. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos 
órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produtos. 

UND 1750 Fresk 3,53 6.177,50 

82 

Suco de manga concentrado 
garrafa com 1 litro - Composição: 
polpa e/ou suco concentrado da 
fruta, aroma natural da fruta. 
Sabor: manga. Isento de açúcar e 
corantes. Modo de Preparo: 01 
parte de concentrado para 08 a 10 
partes de água. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de fabricação data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos 
órgãos 

UND 1250 Fresk 3,63 4.537,50 

83 

Suco de maracujá concentrado 
garrafa com 1 litro - Composição: 
polpa e/ou suco concentrado da 
fruta, aroma natural da fruta. 
Sabor: maracujá. Isento de açúcar 
e corantes. Modo de Preparo: 01 
parte de concentrado para 10 a 15 
partes de água. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de fabricação data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos 
órgãos 

UND 300 Fresk 3,20 960,00 

85 

Tempero orégano, seco, emb. c/ 
1Kg em folhas secas; obtido de 
espécimes vegetais genuínos; 
grãos sãos e limpos; de coloração 
verde pardacenta; com cheiro 
aromático e sabor próprio; isento 
de sujidades e materiais estranhos 
a sua espécie; acondicionado em 
saco plástico transparente, 
atóxico; resistente e 
hermeticamente vedado, validade 
mínima 12 meses a contar da data 
da entrega. 

UND 4 italianinho 19,00 76,00 

86 

Trigo para Quibe embalagem com 
500 g com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionado em embalagem 
plástica transparente atóxica, 
validade mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega. 

UND 75 italianinho 4,10 307,50 

87 

Vinagre de vinho tinto750ml - 
Vinagre; de vinho; resultante da 
fermentação acética do vinho; 
isento de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais 
estranhos; livre de sujidades, 
material terroso e detritos de 

UND 168 belmont 1,98 332,64 

animais e vegetais; acondicionado 
em frasco plástico com tampa 
inviolável,hermeticamente 
fechado. Data da validade mínima 
06 meses a contar da data da 
entrega. 

Total Geral  R$ 80.436,49 

(Oitenta mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) 

EDINALDO BASILIO  

Secretário Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 005/2021 – 
SEMAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.169/2020 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, torna pública para o 
conhecimento de todos a Ata de Registro de Preços n.º 
007/SEMAS/2021, referente à Ata de Registro de Preços n.º 
087/2020, que teve por objeto o registro de preços para a futura 
e eventual aquisição de material permanente que serão 
utilizados pelos Equipamentos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS, especificado no item 02 do 
inerente Termo de Referência conforme especificado abaixo:  
EMPRESA - CCK COMERCIAL LTDA CNPJ: 22.065.938/0001-22 

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Colchão anti-escaras de pressão - Material de 
PVC (EN 71, não tóxico) - Espessura: 0,35 MM; 
Tamanho: 200x94 centímetros (inflado); Altura 
do colchão inflado: 7 cm; Tempo de ciclo: 5 
minutos; Faixa de Pressão: 110 ~ 140 mmHg; 
Número de células (inflado): 130 pcs; 
Frequência: 60 HZ; Poder de comprimento da 
linha: 1,8M; Saída do ar: 4 ~ 6 L; Consumo de 
energia: 10 Watt/hora (0,01 Kwh); Conteúdo da 
Embalagem: - Suporta até 135Kg; - Uma bomba 
de ar; Um colchão anti- escaras modelo bolha. 

UN 20 Montserrat R$ 472,61 R$ 9.452,20 

EDINALDO BASILIO  
Secretário Municipal de Assistência Social 

SEMDUR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
CONSIDERANDO QUE: (i) A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE 
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO; (ii) A PUBLICAÇÃO 
DEVERIA TER OCORRIDO EM MOMENTO PRETÉRITO, E (iii) 
COM A NECESSIDADE DE SANAR AUSÊNCIA DE 
PUBLICAÇÃO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUE: 
PROCESSO N.º 13.705/2018 
CONTRATO PMSG N.º 009/2020 
INSTRUMENTO: SUSPENSÃO DE PRAZO CONTRATUAL  
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E BARRA NOVA 
ENGENHARIA LTDA - EPP 
OBJETO: (i) Fica suspensa a contagem do prazo do contrato 
PMSG n.º 009/2020 POR 30 (TRINTA) dias de acordo com o 
Termo de Suspensão de Contagem de Prazo constante dos 
autos.  
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2021. 
São Gonçalo, 13 de maio de 2021. 
RICARDO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO 
Subsecretário de Municipal de Contratos e Convênios 

SEMCI 
PORTARIA N.° 013/2021 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, 
RESOLVE: 
Art. 1° - Fica inserida no artigo 2° da Portaria 001/2021, a 
servidora Ana Karolina Zanatta Lents Borges, matrícula 
126.422. 
Art. 2° - Esta Portaria terá seus efeitos retroativos a contar de 
01 de maio de 2021. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA  

Secretária Municipal de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2021 
ESTABELECE PROCEDIMENTOS QUANTO À INSTAURAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE 
TOMADA DE CONTAS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, como 
órgão da administração pública, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 70 e 74 da CRFB/88: 
CONSIDERANDO a competência da Secretaria de Controle 
Interno do Município de orientar e expedir atos normativos 
concernentes ao controle interno, indicando ações a serem 
desempenhadas visando ao atendimento da legislação vigente, 


