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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

ATOS DA PREFEITA
DECRETO Nº 2.144
DE 09 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a declaração de Utilidade
Pública, para fins de desapropriação,
parte de uma área de terras, situada no
lugar de Rio de Areia, Segundo Distrito de
Saquarema-RJ, para fins de construção e
implantação de equipamentos públicos.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais e,
Considerando que cabe a Administração
Municipal realizar políticas públicas visando o bem-estar da coletividade;
DECRETA
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública,
para fins de desapropriação, nos termos
da alínea ‘m’ do art. 5º, do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, parte de
uma área de terras, situada no lugar de
Rio de Areia, Segundo Distrito de Saquarema-RJ, devidamente transcrita na matrícula nº 1.706, datada de 26/08/1965, no
livro 3-B, fls. 146, do Cartório de Registro
Geral de Imóveis de Saquarema-RJ, sendo a área desaproprianda, desmembrada
da maior porção, que terá as seguintes
medidas e confrontações: 88,00m de
frente, que faz para Estrada Latino Melo;
455,50m pelo lado direito, em três segmentos, sendo o primeiro de 100,00m; o
segundo, em perpendicular à direita, de
97,50m e o terceiro de 258,00m para Rua
Vereador Menaldo Carlos de Magalhães;
386,88m pelo lado esquerdo, que faz com
área remanescente; 215,43m pelos fundos, em três segmentos, sendo o primeiro
de 135,43m para a área remanescente e
Rua Macário Muniz de Oliveira; o segundo, em perpendicular de 30,00m e o terceiro, com 50,00m para a área remanescente; totalizando a área desaproprianda
60.248,22m².
Art. 2º A área de terras referida no art. 1º
será destinada à construção e implantação de equipamentos públicos.
Art. 3º A presente desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de
imediata imissão de posse, nos termos do
art.15, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de

junho de 1941.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Saquarema, 09 de julho de 2021.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
N° 079/2021

Processo Administrativo nº: 6.489/2021
Modalidade: Carta Convite – nº 005/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Edna Rosa Neto Siciliano &
Cia LTDA. CNPJ: 07.579.818/0001-50.
Objeto: Contratação de empresa para
confecção e instalação de 100 (cem) barracas para serem utilizadas em feiras de
artesanato do município de Saquarema/
RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias
Valor total do Contrato: R$ 145.000,00
(cento e quarenta e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária:
PT 23.695.0007.1.051;
ND 3.3.90.39.99.00;
Fonte 1533.
Data da Assinatura: 02 de julho de 2021.
Rafael da Costa Castro
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº: 6.489/2021
Contrato nº: 079/2021.
Objeto: Contratação de empresa para
confecção e instalação de 100 (cem) barracas para serem utilizadas em feiras de
artesanato 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 Raineri

03

Martins Cunha – matrícula nº 959956,
para exercer a função de fiscal do Contrato n° 079/2021 do processo administrativo
n° 6.489/2021.
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, 02 de julho de 2021.
Rafael da Costa Castro
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: 5.516/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
056/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de
natureza contínua de videomonitoramento de edificações municipais e vias públicas, integrados com sistema de alarme de
monitoramento por 24 horas.
Homologo o resultado do julgamento
do respectivo procedimento licitatório, e
ato de adjudicação à folha 878, em favor da empresa Vigban Engenharia e
Sistema de Segurança LTDA, CNPJ nº
07.383.226/0001-68, no valor total de R$
6.249.050,00 (seis milhões, duzentos e
quarenta e nove mil e cinquenta reais).
Saquarema, 08 de julho de 2021.
Evanildo Andrade dos Santos.
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 034/2020

Processo Administrativo nº: 7.609/2019
Ref.: Contratação de empresa de serviços de engenharia, com fornecimento de
material e de mão de obra, para execução
de obra de Construção de 03 Campos de
Grama Sintética nos bairros da Turfa, Rio
de Areia e Porto da Roça, no Município de
Saquarema/RJ.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Globotec Construções e

