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Saco de Pancada (1,00mx28cm) Na cor preta, estrutura firme com enchimento especial
para auxílio no desempenho, confeccionado em couro sintético, com alças reforçadas,
UNID.
grafismo estilizado, durabilidade alta, enchimento desenvolvido especialmente para
absorção de impacto Tamanho (AxL): 1.00m x 28cm, com capacidade de 70kg.
KIMONO (Jiu jitsu - A1) Indicado para Treino e Competição. Blusão em tecido trançado,
super reforçado, gola grossa de lona com 6 costuras, nos padrões da CBJJ. Possui
bordados nas costas e mangas, layout até 5 cores a ser definido pelos Municipios Calça
em sarja, 100% algodão - proporcionando leveza e resistência. Conjunto pré-lavado (préencolhido) para maior durabilidade, Estrutura reforçada e com costura dupla na região CONJ.
do joelho. Tamanhos disponíveis: Garantia do fabricante: contra defeito de fabricação,
indicado para: Treino e Competição, JiuJitsu. Composição: Blusão em tecido trançado,
super-reforçado, Calça em sarja, 100% algodão, Tecido do Kimono: Trançado Médio,
Gramatura:500 g/m². Cor: Branca
KIMONO (Jiu jitsu - A2) Indicado para Treino e Competição. Blusão em tecido trançado,
super reforçado, gola grossa de lona com 6 costuras, nos padrões da CBJJ. Possui
bordados nas costas e mangas, layout até 5 cores a ser definido pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Calça em sarja, 100% algodão - proporcionando leveza
e resistência. Conjunto pré-lavado (pré-encolhido) para maior durabilidade, Estrutura CONJ.
reforçada e com costura dupla na região do joelho. Tamanhos disponíveis: Garantia do
fabricante: contra defeito de fabricação, indicado para: Treino e Competição, JiuJitsu.
Composição: Blusão em tecido trançado, super-reforçado, Calça em sarja, 100 %
algodão, Tecido do Kimono: Trançado Médio, Gramatura:500 g/m². Cor: Branca
KIMONO (Judô - A1) Indicado para Treino e Competição. Blusão em tecido trançado,
super reforçado, gola grossa de lona com 6 costuras, nos padrões da CBJJ. Possui
bordados nas costas e mangas, layout até 5 cores a ser definido pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Calça em sarja, 100% algodão - proporcionando leveza
e resistência. Conjunto pré-lavado (pré-encolhido) para maior durabilidade, Estrutura CONJ.
reforçada e com costura dupla na região do joelho. Tamanhos disponíveis: Garantia do
fabricante: contra defeito de fabricação, indicado para: Treino e Competição, Judô.
Composição: Blusão em tecido trançado, super-reforçado, Calça em sarja, 100 %
algodão, Tecido do Kimono: Trançado Médio, Gramatura:430 g/m². Cor: Branca
KIMONO (Judô - A2) Indicado para Treino e Competição. Blusão em tecido trançado,
super reforçado, gola grossa de lona com 6 costuras, nos padrões da CBJJ. Possui
bordados nas costas e mangas, layout até 5 cores a ser definido pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Calça em sarja, 100% algodão - proporcionando leveza
e resistência. Conjunto pré-lavado (pré-encolhido) para maior durabilidade, Estrutura CONJ.
reforçada e com costura dupla na região do joelho. Tamanhos disponíveis: Garantia do
fabricante: contra defeito de fabricação, indicado para: Treino e Competição, Judô.
Composição: Blusão em tecido trançado, super-reforçado, Calça em sarja, 100 %
algodão, Tecido do Kimono: Trançado Médio, Gramatura:430 g/m². Cor: Branca
KIMONO (Júnior) Kimono indicado para Treino e Competição. Blusão em tecido trançado
leve, gola grossa de lona com 6 costuras, nos padrões da CBJ. Possui bordados nas
costas e mangas, layout ate 5 cores a ser definido pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura. Calça em sarja, 100% algodão - proporcionando leveza e
resistência. Conjunto pré-lavado (pré-encolhido) para maior durabilidade. Estrutura CONJ.
reforçada e com costura dupla na região do joelho. Garantia do fabricante: contra defeito
de fabricação, indicado para: Treino e Competição, Judô, composição: Blusão em tecido
trançado, Calça em sarja, 100% algodão, tecido do Kimono: Trançado Leve, Gramatura:
430g/m². Cor: Branca
Tatame em E.V.A Confeccionado dentro das normas técnicas definidas pela
confederação de Jiu Jitsu e Judô, excelente acabamento com encaixe e efeito memória
(resposta ao impacto recebido). Película texturizada e siliconizada " não queima". Corte PLACA
perfeito em 90º. Especialmente desenvolvido para absorção de impactos, encaixe nos 4
lados. Dimensões 2000mmx1000mmx40mm (Placa).
Jogo de Dama Tabuleiros e peças em madeiras, sendo 24 peças, sendo 12 na cor
JG
vermelha e 12 na cor preta. Tabuleiro Aberto com 26x26cm.
Jogo de Xadrez com Tabuleiro na cor Marrom Peças de madeira trabalhada, tabuleiro
madeira trabalhada, peças acondicionadas em saquinhos de algodão, tamanho do
tabuleiro aberto: 40x40cm, tamanho da caixa (tabuleiro fechado): 20x40x5cm de altura,
JG
tamanho do peão:3,2cm, tamanho da torre:4x2,5cm, tamanho do bispo:6x2,5cm,
tamanho do Cavalo: 5,5x2,5cm, tamanho da rainha: 6,5x3cm, tamanho do rei: 8x3cm. As
peças devem ter a base com fundo de veludo.
Jogo de Dominó com Maleta Metálica Com 28 peças, sendo 06 dobres em cores
diferentes peças feitas em material sintético, regras inclusas. Dimensões: 5cm
UNID.
comprimento x 2,5cm largura x 1cm altura. Peso: 0,9Kg. Medida Maleta: 4x14x21
(AxLxC).
Cronômetro-memória para 20 voltas, tela grande de LCD com mostrador de 2 linhas,
mostra a volta mais rápida, volta mais lenta e calcula o tempo médio, contagem
regressiva com faixa de trabalho de 10 horas, função ritmo com intervalos de ritmo UNID.
selecionáveis, mostra ano, mês, data, semana, hora, minutos e segundos, formato de
hora 12/24 e alarme.
Colchonetes Colchonete produzido em EVA para alongamentos e exercícios
abdominais, tem como características ser leve e fácil de transportar, material: EVA
atóxico com 100% de memória. Capacidade:200kg. Cor: Azul. Tamanho:100cm x 50cm x UNID.
50mm. Lavável:Sim. Garantia conta defeito de fabricação, com a Logomarca colorida da
Prefeitura Municipal
Corda de Pular Indicado para: Treinamento, ganho de Força e Resistência Muscular,
auxilia Emagrecimento, condicionamento Físico, material:PVC, composição: Corda em
UNID.
PVC, manopla de espuma, dimensões Aproximadas: 2,75cm, importante: Sem
Rolamento. Garantia do Fabricante: 3 meses
Escada de Agilidade Ideal para Circuito e Treinamento de Agilidade foi desenvolvida
com 9 degraus. Características. Cor: Azul ou Preta, lavável, material: Nylon. Dimensões:
UNID.
Aproximadamente 3,95x0,58cm (CxL). Peso:300g. Garantia: Contra defeitos de
fabricação.
Medalha em alto relevo Personalizada feita em metal fundido com banhos dourado
(frente e verso), prateado, niquelado e bronzeado, em formato redondo medindo até
10cm de altura, 6mm de espessura e 8,5cm de largura, acompanha fita personalizada,
confeccionada em Nylon Resinado com personalização em Impressão Digital em Alta
Definição de 90mmx20mm, conforme layout a ser disponibilizado
Troféu personalizado em MDF Medindo até 60cm, com haste em alumínio e detalhes em
acrílico espelhado sendo a impressão digital sobre base em acrílico, madeira
envernizada ou MDF e plaquinha em aço inox com logomarcas ser disponibilizado
Placas de homenagem com estojo, feitas em aço inox escovado, nas medidas de:
dezessete cm de comprimento por dez cm de largura. Com os textos e logomarcas
gravados, pintados e devidamente polidos, com logomarcas ser disponibilizado
Tabela de Basquete Móvel - Produzida em aço com estrutura reforçada. Pintura contra
ferrugem e aro clássico. Resistente ao sol e a chuva, fácil para limpar. Desenvolvida
para ter durabilidade. Rede em Nylon. Portátil. Altura do anel: 1,65m - 2,05m Diâmetro da
borda: 42cm, para basquete padrão Tamanho do painel: 73cm x 49cm Tamanho da base:
75,5cm x 18,5cm x 51cm A base pode ser preenchida com 35kg de água ou 50kg de areia
oara manter a estabilidade. Itens inclusos: base, tabela, aro e rede. Garantia do
Fabricante: 12 meses contra defeito de fabricação.
Luvas de foco (manopla-paradores de socos). Fabricada em polioretano (PU).
Enchimento interno com duas placas EVA 20mm. Palmas estilo Côncova característica
que permite melhor ajuste das mãos ao produto. Medida aproximadamente do produto:
Largura 020 cm x altura 025, cm e espessura de 0,05 cm
Aparadores de Shutes-Punch. Aparador de shute é ideal para treinamentos
mistos,Chutes,Socos e joelhadas. Revestimento de Poliéster,tem desing curvo
exclusivo para melhor desempenho e que encaixa o braço. Com fivelas para melhor
regulagem a medida do braço. Com enchimento de espuma e Borracha de EVA
Fechamento e cordão grosso elástico (não estoura com ziper). Altura 39 cm. Largura 20
cm. Peso aproximadamente 550 gramas.
Kimono de Karate A1. Utilizado para treinos e competição. 60° de algodão,40° poliéster.
Calça com tecido reforçado, ajuste na cintura com elástico além do tradicional cordão.
Kimono de Karate A2. Utilizado para treinos e competição. 60° de algodão,40° poliéster.
Calça com tecido reforçado, ajuste na cintura com elástico além do tradicional cordão.
Raquete para chutes – Artes Marciais. A raquete de chute Shiroi é indicada para
treinamentos com intuito de aprimorar a potência e precisão dos golpes. Especificação
Técnica• Confeccionada em tecido Bedins e com reforços de pvc para maior
durabilidade; • Fechamento em cadarço;• Possui alça para evitar que caia durante o
treinamento;• Design exclusivo Shiroi;• Peso: 280 g;• Medidas aproximadas: 40 × 20 × 4
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cm;• Cor: Cinza escuro ou pretos.
Protetor de Tórax; Serve para Karate, Taekondo, MuayThai Dupla face: de um lado é
UNID.
preto e de outro é vermelho; Tamanho 2.

Caso haja interesse por parte dos Órgãos e Entidades deste
Município em participar do futuro certame, solicita-se que seja
informado
o
quantitativo
pretendido,
devidamente
fundamentado, com base no art. 3º, §3º, do Decreto Municipal
n.º 057/09, mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico:
adm.semel@pmsg.rj.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data desta publicação.
São Gonçalo, 24 de fevereiro de 2021.
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO
Secretária Municipal de Esporte e Lazer

SEMDUR
CORRIGENDA
EXTRATO DE SUSPENSÃO DE CONTAGEM DE PRAZO
Processo administrativo n.º 35.217/2014
Contrato PMSG n.º 026/2018
Partes: Município de São Gonçalo e Engetécnica Serviços e
Construções Ltda. Publicado no D.O.E. em 28/12/2020.
Onde se lê: “23 de dezembro de 2020”.
Leia-se: “01 de dezembro de 2020”.
RICARDO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO
Subsecretário Municipal de Contratos e Convênios.

FMS
PORTARIA N.º 010/FMS/2021
INSTITUI E DESIGNA A COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ANÁLISE DOCUMENTAL E
SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO FMS N.º 003 DE 2020,
QUE OBJETIVARÁ A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO,
SEM
FINS
LUCRATIVOS,
QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PELO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO PARA ATUAR NO AMBITO DA
SAÚDE, COM A FINALIDADE DE GERIR A UNIDADE MUNICIPAL
DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS PACHECO –
PORTE II, REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
N.º 4642/2019.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir e designar a composição da Comissão Técnica
da Fundação Municipal de Saúde, para Análise Documental e
Seleção no Chamamento Público FMS n.º 003 de 2020, que
objetivará a contratação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, qualificadas como Organização
Social pelo município de São Gonçalo para atuar no âmbito da
saúde, com a finalidade de gerir a Unidade Municipal de Pronto
Atendimento – UPA 24 Horas Pacheco – Porte II, na forma do
disposto na Lei Municipal n.º 370/2011, e Decreto Municipal
regulamentador n.º 008/2018.
Art. 2º. A referida Comissão passará a ser composta pelos
seguintes servidores:
I – Marcio Paar Santiago – matrícula n.º 121898 (Titular);
II – Thaís Siqueira Muniz – matrícula n.º 123003 (Titular);
III – Lorena de Oliveira da Silva – matrícula n.º 005 (Titular).
Parágrafo único. A presidência será exercida pelo primeiro
servidor, e em caso de impedimento pelo substituto legal, que
obedecerá a ordem crescente do caput. A presente Comissão
deverá perdurar somente pelo período de realização do
procedimento, extinguindo-se automaticamente assim que
concluído o procedimento, fazendo jus a Jeton.
Art. 3º. A Comissão informará ao Presidente da Fundação
Municipal de Saúde de São Gonçalo, através de relatório, as
atividades desenvolvidas no período.
Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições em
contrário.
São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2021
ANDRÉ CARVALHO VARGAS
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO - FMS N.º 096/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS N.º 1279/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro,
referente ao Pregão Eletrônico n.º 096/2020, que objetiva o
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
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AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO
RESTRITA DE BEBÊS RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS
EXPOSTAS AO VÍRUS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS DO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – FMS/SEMSADC, HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor das
Empresas: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA, com o valor de R$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil
reais) e NUTRIMIX COMERCIAL LTDA, com o valor de R$
186.847,50 (Cento e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e
sete reais e cinquenta centavos), para que produza seus efeitos
legais e jurídicos.
São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2021.
ANDRÉ CARVALHO VARGAS
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO - FMS N.º 097/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS N.º 739/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro,
referente ao Pregão Eletrônico n.º 097/2020, que objetiva o
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
SONDA GASTRONOMICA DE PACIENTES JUDICIAIS DO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSADC/FMS, HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor da
Empresa: ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
EIRELI, com o valor de R$ 23.400,00 (Vinte e três mil e
quatrocentos reais) para que produza seus efeitos legais e
jurídicos.
São Gonçalo, 22 de fevereiro de 2021.
ANDRÉ CARVALHO VARGAS
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo

INFORMATIVO CORONAVÍRUS
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