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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

e 012/2021 do processo administrativo n°
4.160/2021.
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, 03 de agosto de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 4.160/2021
Contratos nº 016/2021 e 017/2021
Objeto: Aquisição de mobiliários em geral, incluindo a montagem e instalação
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, CREAS e CRAS do Município de
Saquarema.
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 designada a servidora Erica de
Melo Leite – matrícula nº 881970-4, para
exercer a função de fiscal dos contratos
n° 016/2021 e 017/2021 do processo administrativo n° 4.160/2021.
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, 03 de agosto de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 4.160/2021
Contratos nº 010/2021 e 011/2021
Objeto: Aquisição de mobiliários em geral, incluindo a montagem e instalação
para atender as necessidades do Abrigo
Raio de Sol e do Conselho Tutelar do Município de Saquarema.
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 designada a servidora Juliana
Souza dos Santos – matrícula nº 7277-1,
para exercer a função de fiscal dos contratos n° 010/2021 e 011/2021 do processo administrativo n° 4.160/2021.
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, 03 de agosto de 2021.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

ERRATA AO CONTRATO
Nº 074/2021

No Diário Oficial Eletrônico do Município
de Saquarema, Edição n° 674, de 29 de
junho de 2021.
Processo nº: 6.743/2021.
Partes: Município de Saquarema e Mercado São Lucas de Porto da Roça LTDA.
EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades
dos servidores do prédio sede da Prefeitura Municipal de Saquarema.
Onde se lê:
Valor: R$ 33.657,48(trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).
Leia-se:
Valor: R$ 33.388,68 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e
oito centavos).
Saquarema, 04 de agosto de 2021.
Élida da Silva Alves
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Secretária Municipal de Gestão, Inovação
e Tecnologia

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: 6956/2021.
Modalidade: Pregão Presencial nº
063/2021.
Objeto: Registro de preços que tem por
objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento
de combustível (gasolina comum e diesel
S-10) para a frota de veículos (próprios e
locados) da Secretaria Municipal de Saúde para 12 (doze) meses.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 349, em favor da
empresa Auto Posto Bacaxá Saquarema.,
CNPJ nº 40.161.465/0001-49, o item 01 e
02, no valor total de R$ 876.971,01 (oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e
setenta e um reais e um centavo).
Saquarema, 30 de julho de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 5.812/21.
Contrato nº 088/21.
Objeto: Contratação de empresa qualificada para execução de serviços de drenagem, pavimentação e obras de artes
especiais em diversos logradouros do
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 n° 8.666, 21 de junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Jonnas
Elias Ferreira Vignoli – matrícula 2169844, para exercer a função de fiscal do contrato n° 088/2021 do processo administrativo n° 5.812/2021.
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

