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namento de uma agência comunitária dos
Correios no bairro de Vilatur.
Onde se lê:
Ratifico...pelo prazo de 48 (quarenta e
oito) meses, a partir de 01 de outubro de
2021, e término previsto para 30 de setembro de 2024...
Leia-se:
Ratifico...pelo prazo de 48 (quarenta e
oito) meses, a partir de 01 de outubro de
2021, e término previsto para 30 de setembro de 2025...
Saquarema, 08 de novembro de 2021.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

ERRATA AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMOVEL

No Diário Oficial Eletrônico do Município
de Saquarema, Edição n° 751, de 19 de
outubro de 2021.
Processo nº 10.391/2021.
Partes: Município de Saquarema e Braulio de Assis Leal.
Objeto: Locação de imóvel para funcionamento de uma agência comunitária dos
Correios no bairro de Vilatur.
Onde se lê:
Prazo de Locação: 48 (quarenta e oito)
meses, com início em 01 de outubro de
2021 e término em 30 de setembro de
2024.
Leia-se:
Prazo de Locação: 48 (quarenta e oito)
meses, com início em 01 de outubro de
2021 e término em 30 de setembro de
2025.
Saquarema, 08 de novembro de 2021.
Hailson Alves Ramalho.
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 15.089/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
098/2021.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores para atender a demanda das unidades escolares e creches
da rede municipal de ensino do Município
de Saquarema/RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato

de adjudicação às folhas 395, em favor
da empresa Invista Business Distribuidora Serviços e Locações LTDA - CNPJ
16.820.967/0001-50, no valor total de R$
94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais).
Saquarema, 03 de novembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 102/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 098/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de ventilador para
atender a demanda das unidades escolares e creches da rede municipal de ensino do Município de Saquarema/RJ, de
acordo com o Processo Administrativo nº
15.089/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Valor total: R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor Antonio
Carlos P. A. Junior – matrícula nº 9593111.
Saquarema, 04 de novembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E
ACRÉSCIMO AO CONTRATO
N° 122/2020
Processo Administrativo nº 11.275/2020
Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão
de serviços de outsourcing de impressão
corporativa, cópia, digitalização departamental, incluindo a disponibilização de
equipamentos com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a
substituição de peças e suprimentos, for-

04

necimento de insumos (incluindo papel),
sistema de gerenciamento, contabilização, impressões/cópias e avaliações para
atender a demanda das unidades da rede
de ensino municipal e da sede da Secretaria Municipal de Educação – SME do
Município de Saquarema/RJ.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada: Dady Ilha Soluções Integradas EIRELI – CNPJ 08.540.992/0001-51.
Objeto: O presente termo aditivo tem
como objeto a prorrogação da vigência, o
reajuste e o acréscimo ao contrato firmado entre as partes, em 05/10/2020.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor do Reajuste: R$ 24.880,70 (vinte
e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e
setenta centavos).
Valor do Acréscimo: R$ 67.124,14 (sessenta e sete mil, cento e vinte e quatro
reais e quatorze centavos).
Valor total do contrato após Termo Aditivo: R$ 349.044,84 (trezentos e quarenta
e nove mil, quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária:
PT 12.361.0025.2.095,
ND 3.3.90.39.10.00, Fonte 1111.
Data da Assinatura: 04 de outubro de
2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa.
Secretária Municipal de Educação

