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AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 11.196/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
080/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada em Medições incentivadas de
NPS, CSAT, CES, NVS da Prefeitura, incluindo gerenciamento de feedback, assessoria especializada, por meio de ferramenta tecnológica com a disponibilização
de dashboards em plataforma web a partir
da coleta sistemática de dados primários,
objetivando o desempenho administrativo
das secretarias e consequente melhoria
nos serviços prestados à população.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 445, em favor da
empresa Ágora Pesquisa – EIRELI - ME,
CNPJ 19.557.018/0001-17, no valor de
R$ 2.019.960,00 (dois milhões, dezenove
mil, novecentos e sessenta reais).
Saquarema, 04 de outubro de 2021.
José Carlos Martins.
Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DO TERMO
DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 14.594/2021
Ratifico, com respaldo nas justificativas
apresentadas nos autos do processo administrativo nº 14.594/2021, confirmado
através da emissão do parecer favorável
da Assessoria Jurídica e ainda da análise
conclusiva da Controladoria Geral do Município, a inexigibilidade de licitação, para
fins de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet,
tipo coffee break, coquetel e decoração,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, em favor da empresa Claricia Flores
e Decorações de Saquarema LTDA., inscrita no CNPJ 04.675.964/0001-90 e valor
total de R$ 8.860,00 (oito mil, oitocentos e
sessenta reais), fundamentado no art. 25,

da Lei Federal nº 8.666/93.
Saquarema, 05 de outubro de 2021.
Rafael da Costa Castro.
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo.

EXTRATO DE CONTRATO
N° 142/2021

Processo Administrativo nº 13.571/2021
Modalidade: Convite nº 017/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: RPCA Comércio e Serviços EIRELI - ME - CNPJ 20.439.072/0001-47.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de
limpeza, destinados a atender as unidades escolares e creches da rede Municipal de ensino de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Valor Total do Contrato: R$ 151.769,88
(cento e cinquenta e um mil, setecentos
e sessenta e nove reais e oitenta e oito
centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 12.361.0025.2.095,
Fonte 1533,
ND 3.3.90.30.99.00,
PT 12.365.0023.2.092,
Fonte 1533,
ND 3.3.90.30.99.00,
PT 12.122.0022.2.090,
Fonte 1533,
ND 3.3.90.30.99.00.
Data da Assinatura: 28 de setembro de
2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 13.571/2021
Contrato nº 142/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de
limpeza, destinados a atender as unidades escolares e creches da rede Municipal de ensino de Saquarema/RJ
1 – Termo de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratado, nos termos do
art. 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
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2 – Fica designada a servidora Bianca de
Souza Dalgobbo dos Santos – matrícula
nº 959.852, para exercer a função de fiscal do contrato n° 142/2021 do processo
administrativo n° 13.571/2021.
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, 28 de setembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

