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AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO

SME do Município de Saquarema/RJ, de
acordo com o Processo Administrativo nº
6.656/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 6.656/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
104/2021.
Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de óleo lubrificante, fluido de freio e arla para manutenção da frota de veículos de transporte
escolar e da Secretaria Municipal de Educação-SME do Município de Saquarema/
RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação às folhas 453, em favor
da empresa 3 LHM EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 28.090.059/0001-37 o item 7,
no valor total de R$ 21.852,00 (vinte e um
mil e oitocentos e cinquenta e dois reais),
em favor da empresa Invista Business
Distribuidora Serviços e Locações LTDA,
inscrita no CNPJ 16.820.967/0001-50 os
itens 4 e 8, no valor total R$ 19.200,50
(dezenove mil duzentos reais e cinquenta centavos), em favor da empresa LAC
RJ Comércio e Serviços LTDA, inscrita
no CNPJ 41.775.787/0001-40 os itens
1,2,3,5 e 6 no valor total de R$ 46.419,50
(quarenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), o resultado da Licitação por Pregão Presencial
nº 104/2021.
Saquarema, 21 de dezembro de 2021.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 118/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 104/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
do fornecimento de óleo lubrificante, fluido de freio e arla para manutenção da
frota de veículos do transporte escolar e
da Secretaria Municipal de Educação –

Valor total: R$ 21.852,00 (vinte e um mil
e oitocentos e cinquenta e dois reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Welinton
Figueiredo – matrícula nº 9496958.
Saquarema, 30 de dezembro de 2021.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 120/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 104/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
do fornecimento de óleo lubrificante, fluido de freio e arla para manutenção da
frota de veículos do transporte escolar e
da Secretaria Municipal de Educação –
SME do Município de Saquarema/RJ, de
acordo com o Processo Administrativo nº
6.656/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 119/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 104/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
do fornecimento de óleo lubrificante, fluido de freio e arla para manutenção da
frota de veículos do transporte escolar e
da Secretaria Municipal de Educação –
SME do Município de Saquarema/RJ, de
acordo com o Processo Administrativo nº
6.656/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Valor total: R$ 19.200,50 (dezenove mil,
duzentos reais e cinquenta centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Welinton
Figueiredo – matrícula nº 9496958.
Saquarema, 30 de dezembro de 2021.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação
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Valor total: R$ 46.419,50 (quarenta e
seis mil, quatrocentos e dezenove reais e
cinquenta centavos).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Welinton
Figueiredo – matrícula nº 9496958.
Saquarema, 30 de dezembro de 2021.
Antonio Peres Alves.
Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 7.3612021
Modalidade: Concorrência Pública nº
005/2021.
Objeto: Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, contemplando
a elaboração de estudos técnicos, relatórios, modelagens e projetos necessários
à implantação, operação, manutenção,
gerenciamento, supervisão e assessoramento técnico dos programas, projetos e
obras da Prefeitura Municipal de Saquarema.
Homologo e Adjudico o resultado de
julgamento do respectivo procedimen-

