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40.289.134/0001-99.
Objeto: Acréscimo ao valor do Contrato
firmado entre as partes em 23/07/2021.
Valor do Termo Aditivo: R$ 1.646.521,10
(um milhão, seiscentos e quarenta e seis
mil, quinhentos e vinte e um reais e dez
centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 10.302.0017.2.074;
ND 3.3.50.39.01.00;
Fonte 1533.
PT 10.302.0017.2.074;
ND 3.3.50.39.01.00;
Fonte 1534.
PT 10.302.0026.1.005;
ND 4.4.90.52.15.00;
Fonte 1533.
Data da Assinatura: 02 de agosto de
2021.
João Alberto Teixeira de Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde.
Omitido do Diário Oficial do Município de
Saquarema, edição 700, 03 de agosto de
2021

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 10.828/2021
Modalidade: Tomada de Preço nº
001/2021.
Objeto: Contratação de empresa qualificada para execução de campos de grama
sintética e pisos de grama decorativa a
serem implantados nas praças localizadas no Município de Saquarema/RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 896, em favor da
empresa TCE Empreendimentos Esportivos – LTDA - CNPJ 22.475.546/0001-31, o
item 01, no valor total de R$ 2.899.786,40
(dois milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, setecentos e oitenta e seis reais
e quarenta centavos).
Saquarema, 25 de outubro de 2021.
Priscilla Barroso Poubel
Secretária Municipal de Obras Públicas

EXTRATO DE CONTRATO
N° 156/2021

Processo Administrativo nº 10.828/2021
Modalidade: Tomada de Preços n°
001/2021.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: TCE Empreendimentos Es-

portivos LTDA - CNPJ 22.475.546/000131.
Objeto: Contratação de empresa qualificada para execução de campos de grama
sintética e pisos de grama decorativa a
serem implantados nas praças localizadas no Município de Saquarema/RJ.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor Total do Contrato: R$ 2.899.786,40
(dois milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, setecentos e oitenta e seis reais
e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 27.812.0063.1.036;
ND 4.4.90.51.03.00;
Fonte 1533;
Data da Assinatura: 26 de outubro de
2021.
Priscilla Barroso Poubel
Secretária Municipal de Obras Públicas

EXTRATO DE TERMO
DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 10.828/2021
Contrato nº 156/2021.
Objeto: Contratação de empresa qualificada para execução de campos de grama
sintética e pisos de grama decorativa a
serem implantados nas praças localizadas 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 Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
2 – Ficam designados os servidores Elton
Rodrigues Machado - matrícula 94968514 e Álvaro Luiz Ferreira Netto – matrícula
960022-2, para exercer a função de fiscal
do contrato n° 156/2021 do processo administrativo n° 10.828/2021.
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, 26 de outubro de 2021.
Priscilla Barroso Poubel
Secretária Municipal de Obras Públicas
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EXTRATO DO TERMO
DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 16.733/2021
Ratifico, com respaldo nas justificativas
apresentadas nos autos do Processo Administrativo nº 13.879/2021, 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
para prestação de serviço de aperfeiçoamento profissional no curso a nova
lei de licitações e contratos, ministrado
pela empresa Valeriote Consultoria, Gestão e Empreendimentos – LTDA - CNPJ
19.038.976/0001-81, pelo valor unitário
de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e valor total de R$ 2.550,00 (dois mil,
quinhentos e cinquenta reais), fundamentado no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
Saquarema, 04 de novembro de 2021.
Élida da Silva Alves.
Secretária Municipal de Gestão, Inovação
e Tecnologia

