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nº 961161-1.
Saquarema, 25 de outubro de 2021.
Danilo Goretti Villa Verde
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

vos).
Saquarema, 25 de outubro de 2021.
Nilson da Costa Cardoso Júnior.
Secretário Municipal de Comunicação Social

EXTRATO DE CONTRATO
N° 052/2021

Processo Administrativo nº 10.929/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
092/2021.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada a fim
de prestar serviços de locação de solução integrada para gestão da educação
municipal (software para gestão escolar)
e digitalização dos acervos escolares e
documentos inerentes à gestão escolar,
visando a melhoria de processos e modernização tecnológica das Unidades de
Ensino, Creches e da sede da Secretaria
Municipal de Educação – SME do Município de Saquarema/RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação à folha 463, em favor da
Empresa Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, CNPJ
23.687.359/0001-84, no valor total de R$
6.034.710,53 (seis milhões, trinta e quatro
mil, setecentos e dez reais e cinquenta e
três centavos).
Saquarema, 22 de outubro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

Processo Administrativo nº 6.417/2020.
Modalidade: Pregão Presencial n°
043/2021.
Contratante: Município de Saquarema/
Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Brasi-Rio Comércio Exterior e Serviços - EIRELI - CNPJ
03.234.021/0001-60.
Objeto: Aquisição de diversos equipamentos hospitalares, para atender as necessidades administrativas do novo hospital do Município de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Valor Total do Contrato: R$ 1.989.800,00
(um milhão, novecentos e oitenta e nove
mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária:
PT 10.302.0026.1.005;
ND 4.4.90.52.15.00;
Fonte 1211.
Data da Assinatura: 13 de outubro de
2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
N° 053/2021

Processo Administrativo nº 5.646/2021.
Modalidade: Pregão Presencial nº
094/2021.
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para a prestação de
serviços de veiculação de vídeos institucionais da Prefeitura de Saquarema, em
canal de TV aberta, com alcance em toda
Baixada Litorânea do Estado do Rio de
Janeiro, pelo período de 12 (doze) meses.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação à folha 299, em favor da
empresa Empreendimentos Radiofusão
Cabo Frio LTDA., CNPJ 31.918.725/000197, no valor total de R$ 453.372,50 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos
e setenta e dois reais e cinquenta centa-

Processo Administrativo nº 6.417/2020.
Modalidade: Pregão Presencial n°
043/2021.
Contratante: Município de Saquarema/
Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Faithcare Medical - LTDA CNPJ 31.651.640/0001-95.
Objeto: Aquisição de diversos equipamentos hospitalares, para atender as necessidades administrativas do novo hospital do município de Saquarema/RJ.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Valor Total do Contrato: R$ 1.360.000,00
(um milhão, trezentos e sessenta mil reais).
Dotação Orçamentária:

07

PT 10.302.0026.1.005;
ND 4.4.90.52.15.00;
Fonte 1211.
Data da Assinatura: 13 de outubro de
2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 6.417/2020
Contratos nº 052/2021 e 053/2021.
Objeto: Aquisição de diversos equipamentos hospitalares, para atender as necessidades administrativas do novo hospital 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 Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
2 – Fica designado o servidor Gustavo
Rodrigues Pereira – matrícula nº 960.3031, para exercer a função de fiscal dos contratos n° 052/2021 e 053/2021, do processo administrativo n° 6.417/2020.
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, 13 de outubro de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 11.980/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
088/2021.
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços e assessoramento
especializado para elaboração de programa que vise fomentar o desenvolvimento
sócio educacional do município, combatendo as desigualdades sociais, contribuindo para a formação dos sujeitos, em
todos os aspectos e na geração de emprego e renda, bem como inovações no

