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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, 04 de janeiro de 2021.
Priscilla Barroso Poubel - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: 6.906/2020.
Modalidade: Pregão Presencial nº
048/2020.
Objeto: Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para medidas
de segurança e combate à pandemia do
coronavírus no município de Saquarema/
RJ.
Homologo o resultado do julgamento
do respectivo procedimento licitatório e
ato de adjudicação à folha 1.428, em favor da empresa Avant Project Serviço e
Comércio LTDA, devidamente inscrita
no CNPJ nº 28.769.121/0001-11, para
os itens 04, 05, 06 e 09 com o valor total de R$ 114.723,84 (cento e quatorze mil, setecentos e vinte e três reais e
oitenta e quatro centavos), a empresa
Limp Safe Comércio de Equipamentos EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ nº
08.973.252/0001-09, para os itens 01, 02,
07 e 08 com o valor total de R$ 97.358,40
(noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e a
empresa Linck Comércio e Serviços LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ nº
17.256.815/0001-39, para o item 03 com
o valor total de R$ 628.689,60 (seiscentos
e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e
nove reais e sessenta centavos).
Saquarema, 15 de janeiro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo Nº: 7.362/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
001/2021.
Objeto: Aquisição de medicamentos,
visando abastecer e melhorar os atendimentos nas Unidades de Saúde, vincula-

das a Secretaria de Saúde, que não estão
sob a gerência da Organização Social.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório e ato
de adjudicação à folha 461, em favor da
empresa Nova Línea Comércio de Produtos Farmacêuticos EIREli, devidamente
inscrita no CNPJ nº 32.350.180/0001-28,
para os itens 01, 03, 04, 08, 09, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 com o
valor total de R$ 22.221,62 (vinte e dois
mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) e a empresa Zelo
Comércio e Distribuidora de Produtos
Hospitalares LTDA, devidamente inscrita
no CNPJ nº 13.042.708/0001-57, para o
item 07 com o valor total de R$ 11.948,40
(onze mil, novecentos e quarenta e oito
reais).
Saquarema, 15 de janeiro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 110/2018

Processo Administrativo nº 9722/2017
Ref. Prestação de serviços de manutenção e reparo dos veículos categorizados
como leves, pesados e motocicletas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Saquarema.
Contratada: Edumar Auto Peças LTDA
EPP - CNPJ 40.386.625/0001-58.
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato.
Valor do Termo Aditivo: R$ 438.331,93
(quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos
e trinta e um reais e noventa e três centavos), sendo R$ 131.222,30 (cento e trinta
e um mil, duzentos e vinte e dois reais e
trinta centavos) para aquisição de peças e
R$ 307.109,63 (trezentos e sete mil, cento e nove reais e sessenta e três centavos) para prestação de serviços.
Dotação Orçamentária:
PT 04.122.0014.2.014,
04.122.0014.2.014;
ND 3.3.90.30.21.00,
3.3.90.39.99.00;
Fonte 1533, 1533.
Data da Assinatura: 04 de novembro de
2020.
Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos.
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