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cução a ser contratada, nos termos do art.
67, da Lei nº. 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designada a servidora Renata de
Oliveira Cortes – Matrícula nº 958796-2,
para exercer a função de fiscal do Contrato n° 005/2021 do Processo Administrativo n° 9.806/2020.
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, 11 de maio de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 17.181/2020
Modalidade: Pregão Presencial nº
025/2021.
Objeto: Registro de Preços que tem por
objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de caminhão pipa
em veículo apropriado, já incluso as despesas com motorista e combustível, com
capacidade mínima de 10.000 litros, para
transporte de água potável, para abastecer as unidades escolares e creches no
município de Saquarema/ RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 396, em favor da
empresa SR transporte de água LTDA ME., CNPJ nº 11.819.130/0001-77, o item
01, no valor total de R$ 191.520,00 (cento e noventa e um mil, quinhentos e vinte
reais)
Saquarema, 17 de maio de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
034/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 025/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
registro de preços para contratação de
empresa especializada em fornecimento
de caminhão pipa em veículos apropria-

do, já incluso as despesas com motorista
e combustível, com capacidade mínima
de 10.000 litros, para transporte de água
potável, para abastecer as Unidades Escolares e Creches no município de Saquarema/RJ, conforme especificações
constantes do Termo de Referência deste
Edital, de acordo com o Processo Administrativo nº 17.181/2020.
Contratado: 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):

Valor total R$: R$ 191.520,00 (cento e
noventa e um mil, quinhentos e vinte reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Wellinton
Figueiredo – matrícula nº 9496958.
Saquarema, 18 de maio de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL

Processo Administrativo nº 11.454/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação - art.
24, inciso X da Lei Federal n° 8.666/93.
Locador: Geane Maria Teixeira
Locatário: Município de Saquarema.
Objeto: Locação do imóvel situado na
Estrada Municipal, lote 240, quadra O –
Madressilva – Saquarema-RJ, para fim de
funcionamento da Escola Municipalizada
de Madressilva.
Prazo de Locação: 06 (seis) meses, com
início em 14 de abril de 2021 e término em
14 de outubro de 2021.
Valor Mensal: R$ 9.041,63 (nove mil,
quarenta e um reais e sessenta e três
centavos).
Data da Assinatura: 13 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação
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EXTRATO DO TERMO DE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 11.454/2019
Ratifico, com respaldo nas justificativas
apresentadas nos autos do Processo Administrativo nº 11.454/2019, confirmado
através da emissão do parecer favorável da Procuradoria Geral do Município
à folha 336, o Termo de Ratificação de
Dispensa de Licitação, para fins de celebração do 3º Termo aditivo ao contrato
de locação do imóvel situado na estrada
Municipal, lote 240, quadra O – Madressilva – Saquarema/RJ, para funcionamento
da Escola Municipalizada de Madressilva, pelo prazo de 06 (seis) meses, com
início em 14 de abril e término em 14 de
outubro de 2021, pelo valor mensal de R$
9.041,63 (nove mil, quarenta e um reais
e sessenta e três centavos), fundamentado no art. 24, inciso X da Lei Federal nº
8.666/93.
Saquarema, 13 de abril de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

