
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 219/2020 

Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: CONCEITO 
REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS 
ELETRÔNICOS E PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 02.149.376/0001-
98. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2020. Processo: 17463/2021. Objeto: Contratação
de empresa especializada para o fornecimento de solução integrada específica para o ensino 
fundamental na modalidade a distância, destinada às escolas da rede municipal de educação, 
composta por tablets contendo aplicativo do aluno, tablets para uso dos professores, ambiente 
web para professores e administradores escolares, com suas respectivas licenças de uso, 
incluindo os serviços de disponibilização de treinamento para o uso dos sistemas na 
modalidade EAD para os agentes de educação envolvidos, bem como os serviços de suporte 
técnico, customização, parametrização e aperfeiçoamento periódico dos sistemas. Conforme 
termo de referência e planilha em edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Educação. 
Objeto do aditamento: Renovação contratual por mais 04 (quatro) meses dos itens 4,5 e 6, 
com base no art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 com prazo inicial em 21/12/2021 e termo 
final em 21/04/2022, mantendo os valores originalmente contratados sem acréscimos de itens, 
totalizando um valor global de R$ 693.800,00 (seiscentos e noventa e três mil e oitocentos 
reais), conforme solicitação e justificativa técnica da Secretaria Municipal de Educação. 
Dotação: 1001.2604.339032.339039.95 Data da Assinatura: 21 de dezembro de 2021. 
Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2021/SMS 

Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: RED ANGUS 
CHURRASCARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
15.219.831/0001-26 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 039/2021/SMS, Art. 24, IV, da Lei 
nº 8.666/93. Processo: 12567/2021 Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada 
no serviço de fornecimento de alimentação hospitalar para atender unidades vinculadas a 
Superintendência de Atenção Especializada, conforme discriminação em termo de referência 
no processo supra. Valor: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$ 
1.225.965,60 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta centavos). Dotação: 30.0301.2339.33903900.6102000; 
30.0301.2359.33903900.6102000; 30.0301.2362.33903900.6102000; 
30.0301.2352.33903900.6102000 Prazo de vigência: O presente Contrato terá vigência de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 21 de 
dezembro de 2021. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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