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o Processo Administrativo n° 6602/2020.
2. Contrato:
2.1 O(s) preço(s), a(s) quantidade(s),
o(s) fornecedor(es) e as especificações
do(s) material(ais) registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na(s) tabela(s)
abaixo(s):

3. Valor Total: R$ 81.504,00 (oitenta e um
mil quinhentos e quatro reais).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Welington Figueiredo – matrícula 9496958-3.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 051/2020 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 049/2020

1. Objeto:
A presente Ata tem por objeto registro de
preços para aquisições de pneus automotivos novos e acessórios, devidamente certificados pelo INMETRO, conforme
especificações constantes do Termo de
Referência deste Edital, de acordo com
o Processo Administrativo n° 6602/2020.
2. Contrato:
2.1 O(s) preço(s), a(s) quantidade(s),
o(s) fornecedor(es) e as especificações
do(s) material(ais) registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na(s) tabela(s)
abaixo(s):

3. Valor Total: R$ 176.476,40 (cento e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e
seis reais e quarenta centavos).
A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Welington Figueiredo – matrícula 9496958-3.

03.638.457/0001-14
Objeto: Contratação de empresa de serviço de engenharia, com fornecimento de
material e mão de obra, para execução
de obras de construção da unidade Básica de Saúde Basiléia, no município de
Saquarema.
Prazo: 07 (sete) meses.
Valor total do Contrato: R$ 1.308.168,
28 (um milhão, trezentos e oito mil, cento
e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 10.301.0043.1.006;
ND 4.4.90.51.02.00 Fonte 1533.
Data da Assinatura: 15/05/2020
Priscilla Barroso Poubel - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura.
*Omitido do Diário Oficial do Munícipio de
Saquarema | Poder Executivo | Ano II |
Nº389 | Sexta- Feira, 15 de maio de 2020.

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Processo Administrativo nº 20.476/2019
Modalidade: Tomada de Preço nº
006/2020.
Objeto: Contratação de empresa de serviço de engenharia, com fornecimento de
material e mão de obra, para execução
de obras de construção da unidade Básica de Saúde Basiléia, no município de
Saquarema.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 1144, em favor
da empresa Ônix Serviços Ltda, CNPJ nº
03.638.457/0001-14, no valor total de R$
1.308.168,28 (um milhão, trezentos e oito
mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e
oito centavos).
Saquarema, 27 de abril de 2020.
Priscilla Barroso Poubel - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura.
*Omitido do Diário Oficial do Município de
Saquarema | Poder Executivo | Ano II | Nº
377 | Terça – Feira ,28 de abril de 2020

EXTRATO DE CONTRATO
N° 023/2020

Processo Administrativo nº 20.476/2019
Modalidade:
Tomada de Preço n°
006/2020.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Ônix Serviços Ltda. – CNPJ

07

Processo Administrativo nº 20.476/2019
Contrato nº 023/2020.
Objeto: Contratação de empresa de serviço de engenharia, com fornecimento de
material e mão de obra, para execução
de obra de construção de uma Unidade
Básica de Saúde Basiléia no município de
Saquarema/RJ.
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do art.
67, da Lei nº. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Elton Rodrigues Machado – Matrícula nº 9496851 e
Álvaro Luiz Ferreira Netto – Matrícula nº
960022 para exercerem a função de fiscais do Contrato n° 023/2020 do processo
administrativo n° 20476/2019.
3 - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do
fornecimento do objeto, a fim de que as
normas que regulam a relação contratual
sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e
reportando-se à autoridade competente
quando necessária providência que não
esteja ao seu alcance.
Saquarema, 15 de maio de 2020.
Priscilla Barroso Poubel - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura.

