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RELATÓRIO MENSAL – Março 2022 

A Secretaria de Compras e Licitações, no mês de março de 2022, cumprindo suas tarefas 

pertinentes a pasta, objetivando subsidiar as demais Secretarias que compõem a estrutura 

organizacional do Município de Paraíba do Sul, bem como buscando a manutenção da transparência 

dos serviços prestados para a população Sul Paraibana, vem, por meio deste, demonstrar de maneira 

sintetizada, as atividades realizadas no mês em pauta, tais como: 

 Ata de Registro de Preços - 01 (uma); 

 Contratos de Prestações de Serviços - 24 (vinte e quatro); 

 Licitações Programadas; 

o Agendadas - 05 (cinco) 

o Cancelada - 01 (uma). 

 Licitações realizadas: 

o Pregão Eletrônico - 04 (quatro); 

o Desertas - 02 (duas). 

 Instrução e despachos diversos de processos administrativos - 399 (trezentos e 

noventa e nove); 

 Aquisição de bens e prestação de serviço na modalidade de Inexibilidade - 04 (três); 

 Contrato Cancelado - 01 (um); 

 Termos Aditivos de Serviços e Materiais - 09 (nove); 

 Apostilamentos Diversos - 11 (onze); 

 Dispensas de Licitação - 01 (uma); 

 Minutas de Editais de Licitação – 18 (dezoito); 

 Demais atividades; 

o Atualização Sistema SIGFIS; 

o Cotação de preço; 

o Lançamento de processos licitatórios, dispensas de licitação, Atas de 

Registro de Preço e Contratos no portal da transparência. 

o Permanente apoio as Secretarias Municipais com relação à elaboração de 

Termos de Referência e demais procedimentos administrativos e 

operacionais que norteiam os certames licitatórios; 

o Participação na feira Desenvolve RJ no Município de Três Rios, com a 

colaboração da equipe de técnicos nos dias 18 a 21 de março do corrente ano, 

no horário de 09h00min as 22h00min. 

Por derradeiro, visando uma melhor visualização dos trabalhos desenvolvidos, juntamos 

gráfico demonstrativo, ressaltando os assuntos com maior incidência em sua demanda, tencionando 

uma visualização resumida dos serviços prestados e concluídos pela equipe técnica desta Secretaria. 
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Paraíba do Sul, 20 de abril de 2022. 

João Cassimiro Araujo 

Secretário de Compras e Licitações 

Matricula: 025451 
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