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D.O.S

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

do 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.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EXTRATO DO CONTRATO
N° 001/2021

Processo Administrativo nº 18/2020.
Modalidade: Pregão Presencial nº
027/2020.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Auto Posto Bacaxá Saquarema LTDA. CNPJ 40.161.465/0001-49.
Objeto: Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel S 10) para abastecer a frota da Secretaria Municipal de
Educação de Saquarema/ RJ.
Valor do Contrato: R$ 804.998,70 (oitocentos e quatro mil novecentos e noventa
e oito reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária:
PT: 12.361.0025.2.096,
ND: 3.3.90.30.01.00,
Fonte: 1140,
PT: 12.122.0022.2.090,
ND: 3.3.90.30.01.00,
Fonte: 1140,
PT: 12.361.0025.2.096,
ND: 3.3.90.30.01.00,
Fonte: 1140.
Data da Assinatura: 04/01/2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DE TERMO DE
DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Processo Administrativo nº 18/2020.
Contrato nº 001/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de combustível
(gasolina comum e óleo diesel S 10) para
abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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 n. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Welinton
Figueiredo – Matrícula nº 9496958, para

exercer a função de fiscal dos Contrato n°
001/2021 do processo administrativo n°
18/2020.
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, 04 de janeiro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 004/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 053/2020

1. Objeto
A presente Ata tem por objeto registro de
preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
limpeza e desinfecção química das caixas
d’água, castelo d’água e cisterna visando suprir as necessidades das Creches
e Unidades Escolares do Município de
Saquarema/RJ, conforme especificações
constantes do Termo de Referência deste
Edital, de acordo com o Processo Administrativo n° 9403/2020.
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$ 83.500,00 (oitenta e
três mil e quinhentos reais).
A fiscalização e aprovação do serviço fi-

05

cará a cargo da servidora Flavia da Costa
Carvalho Vignoli – matrícula nº 922706-3

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 9403/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
053/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desinfecção química das caixas
d’água, castelo d’água e cisterna.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação, em favor das empresas:
Imune Guerra Serviços EIRELI, CNPJ nº
03.617.464/0001-30, no valor total de R$
83.500,00 (Oitenta e três mil e quinhentos
reais).
Saquarema, 21 de dezembro de 2020.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 3909/2020.
Modalidade: Pregão Presencial nº
002/2021.
Objeto: Pregão presencial que tem por
objeto a aquisição de lentes e armações
de óculos de grau, visando atender as
necessidades dos pacientes que realizam
consultas na unidade de atendimento oftalmológico no Município de Saquarema/
RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 574, em favor
das empresas:
Almeida Sarmento & Cia - LTDA, CNPJ
sob o nº 12.681.342/0001-01, os itens 01,
04, 05, 08, 09, 12 e 13 no valor total de R$
310.064,30 (trezentos e dez mil, sessenta
e quatro reais e trintas centavos).
Ponto Ótico Comércio e Serviços de
Ótica EIRELI - EPP, CNPJ sob o nº
35.499.581/0001-32, os itens 02, 03,
06, 07, 10, 11 e 14 no valor total de R$
343.029,40 (trezentos e quarenta e três
mil, vinte e nova reais e quarenta centavos)
Saquarema, 14 de janeiro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

