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da Cidade de São João de Meriti

DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

Criado pela Lei 954, de 19 de dezembro de 1997, 
publicada no D.O.E. n.243 de 24 de dezembro de 1997.

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti 
Subsecretaria de Governo 

RESULTADO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2017, na sala de 
Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, na cidade de São 
João de Meriti, RJ, reuniram-se os membros da Comissão Orga-
nizadora e de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado- Edital 

DECRETO N.º 6019/2017 DE 30 DE AGOSTO DE 2017.

“DECLARA  PONTO FACULTATIVO”

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI,  no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, 

D   E   C   R   E   T   A   :

Art. 1º - Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO nas repartições 
municipais, no dia 08 de setembro (sexta-feira) do corrente ano. 

Art. 2º - Os serviços essenciais das Secretarias Municipais funcio-
narão de acordo com a determinação de seus titulares.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

São João de Meriti, 30 de agosto de 2017.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

RESULTADO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2017, na sala de Reuniões 
da Secretaria Municipal de Educação, na cidade de São João de 
Meriti, RJ, reuniram-se os membros da Comissão Organizadora e 
de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado- Edital nº 001/2017, 
composta pelos técnicos conforme Portaria SEME nº 001/2017, para 
TORNAR  PÚBLICO que os candidatos abaixo relacionados NÃO 
COMPARECERAM ao presente Edital e foram considerados DE-
SISTENTES do Processo Seletivo Simplificado de que trata o Edital 
nº 001/2017 (DOM nº 4.661 de 11 de maio de 2017), homologado 
pelo Edital de Convocação nº 001/2017 (DOM nº 4.686 de 19 de 
junho de 2017) e Republicado através do DOM nº 4.690 de 23 de 
junho de 2017 e do DOM nº 4.722 de 08 de agosto de 2017. Nada 
mais havendo a relatar, a reunião foi encerrada e, para constar, foi 
lavrada a presente que vai assinada pelos membros desta Comissão. 
Cristiane Alves de Souza de Araujo, matrícula nº 7.568 (Presidente),  
Wothon Moreira França Cavalcanti, matrícula nº 7.716, Márcia 
Alves da Silva Reis, matrícula nº 7.801, Rita de Cássia Freire Bar-
bosa, matrícula nº 99.621, Rosemary Marques Lyrio, matrícula nº 
8.377, Silma Cleris Rosa de Mendonça, matrícula nº 9.054 e  Vania 
Hydalgo Moreira Lima, matrícula nº 7.308.

Função: Agente Educativo de Creche
Classificação Data Nome
38º 21/04/1976 VIVIANE DOS SANTOS DE CAR-
VALHO
39º 29/11/1977 LUCIANE BENTO DAS CHAGAS 
SILVA

DECISÃO – PROCESSO 5102/2017

1-Considerando os motivos apresentados pela Secretaria Municipal 
de Educação de que o imóvel situado à Av. Comendador Teles, N.º 
224, Praça da Bandeira, neste Município atende à Administração 
para abrigar a E.M Professora Lígia da Silva França, criada pelo 
Decreto Municipal 4209 de 1º de março de 2004;
Considerando que o preço está de acordo com o praticado no mer-
cado, conforme avaliação as. Fls. 07 a 14.
Considerando o constante dos autos, AUTORIZO a homologação 
da contratação por Dispensa de Licitação, na forma do artigo 24, 
inciso X, da Lei 8666/93, com as alterações.

 2 - À SEMFAP, para providências de empenho;
3 - À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.

São João de Meriti, 24 de julho de 2017.

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito Municipal

PORTARIA INQUÉRITO Nº 26/2017

PROCESSO Nº 15382/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, no 
desempenho de suas atribuições legais, face o que dispõe o artigo 
230 e seguintes da Lei 258/82, 

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar – Inquérito Admi-
nistrativo, a ser conduzido pela Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar e Sindicância, regularmente constituída, 
em desfavor do(s) servidor(es) RENATA MARIA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA, matrícula 10603.

Imputação: Possível abandono de serviço, com possível aplicação 
das sanções previstas na Lei 258/82.

A fim de garantia da mais ampla defesa, a Comissão deverá pro-
mover a citação do(s) denunciado(s) para que, se o desejar(em), 
no prazo legal, argua preliminares e alegar tudo que interessar à 
sua(s) defesa(s); oferecer documentos e justificações; oferecer por 
escrito resposta à acusação; requerer as provas que julgar neces-
sárias; arrolar testemunhas e, enfim, utilize de todos os meios de 
direito admitidos, especialmente o da mais ampla e irrestrita defesa 
assegurada na Constituição Federal. 

Nos termos do art. 231 da lei 258/82, fixo em até 90 (noventa) dias 
o prazo para conclusão dos trabalhos.

Ao expediente da SEMUG para ultimar as providências pertinentes 
para publicação da presente portaria no DOM.

Após, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disci-
plinar e Sindicância.

São João de Meriti, 12 de Julho de 2017.

JOÃO FERREIRA NETO, PREFEITO 

nº 001/2017, composta pelos técnicos conforme Portaria SEME nº 
001/2017, para TORNAR  PÚBLICO o resultado dos candidatos 
abaixo relacionados referente ao Edital de Convocação nº 003/2017 
que trata do Processo Seletivo Simplificado- Edital nº 001/2017 
(DOM nº 4.661 de 11 de maio de 2017), homologado pelo Edital de 
Convocação nº 001/2017 (DOM nº 4.686 de 19 de junho de 2017) 
e Republicado através do DOM nº 4.690 de 23 de junho de 2017 e 
do DOM nº 4.722 de 08 de agosto de 2017. Nada mais havendo a 
relatar, a reunião foi encerrada e, para constar, foi lavrada a presente 
que vai assinada pelos membros desta Comissão. Cristiane Alves de 
Souza de Araujo, matrícula nº 7.568 (Presidente),  Wothon Moreira 
França Cavalcanti, matrícula nº 7.716, Márcia Alves da Silva Reis, 
matrícula nº 7.801, Rita de Cássia Freire Barbosa, matrícula nº 
99.621, Rosemary Marques Lyrio, matrícula nº 8.377, Silma Cleris 
Rosa de Mendonça, matrícula nº 9.054 e  Vania Hydalgo Moreira 
Lima, matrícula nº 7.308.

Função: Professor II
Classificação Data Nome RESULTADO
37º 13/03/1967 ELIANE ALVES SANTIAGO 
NÃO  COMPARECEU
59º 12/08/1980 CENIR ALVES SANTOS LOPES 
DESISTENTE
64º 05/02/1990 ELIZABETH DOS SANTOS CI-
POLLA DIAS DESISTENTE
43º 1º/12/1969 JOANA D’ARC S. PESSANHA 
DESISTENTE
57º 20/10/1978 JOSINEIDE RAMOS DA SILVA 
NASCIMENTO DESISTENTE
73 05/01/1991 LUANA NIALA FERREIRA BAR-
BIER NÃO  COMPARECEU

Função: Professor I- Matemática
Classificação Data Nome RESULTADO
6º 09/09/1973 ADRIANA GONÇALVES MOREI-
RA NÃO  COMPARECEU

Função: Professor I- Geografia
Classificação Data Nome RESULTADO
1º 06/09/1991 JULIANA DO NASCIMENTO 
PENA DESISTENTE

Função: Agente Educativo de Creche
Classificação Data Nome RESULTADO
1º 18/05/1987 VANESSA ARRUDA DA SILVA 
DOS SANTOS DESISTENTE
3º 30/11/1954 JANETE ABELSON D E -
SISTENTE
7º 30/01/1963 ANGELA FERREIRA CARDOZO 
DESISTENTE
14º 07/09/1984 ANA CRISTINA DA CRUZ RODRI-
GUES NÃO COMPARECEU
21º 25/09/1991 SUELEN CRISTINA DE SOUZA 
ROSA FARIA NÃO COMPARECEU
24º 12/06/1997 VIVIANE DOS SANTOS PINHEI-
RO GIL DESISTENTE
36º 04/04/1970 CLAUDIA REGINA ALENCAR 
TEIXEIRA DESISTENTE
38º 21/04/1976 VIVIANE DOS SANTOS DE CAR-
VALHO NÃO COMPARECEU
39º 20/11/1977 LUCIANE BENTO DAS CHAGAS 
SILVA NÃO COMPARECEU
48º 25/06/1994 G L A U C I A D O S  S A N T O S 
RAMOS DESISTENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



São João de Meriti
  Terça-feira, 05 de setembro de 2017

Ano XV   N° 4741 3DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

Inscrição 
nº

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

47 05/08/1972 CLAUDIA CRISTINA E S. DOS S. GONÇALVEZ 0 0 0 0 0 0 0 44 anos,10 mês(es) e 2dia(s) Eliminado item 3.4 do Edital 001/2017
58 06/10/1990 ELAINE HELENA DE VATERLOR MONTEIRO 0 0 0 0 0 0 0 26 anos,8 mês(es) e 2dia(s) Eliminado item 5.8 do Edital 001/2017

105 04/05/1966 MONICA DE JESUS DA COSTA COUTIHO 0 0 0 0 0 0 0 51 anos,1 mês(es) e 4dia(s) Eliminado item 5.8 do Edital 001/2017

Inscrição 
nº

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

47 05/08/1972 CLÁUDIA CRISTINA E S. DOS S. GONÇALVEZ 0 0 0 0 0 0 0 44 anos,10 mês(es) e 2dia(s) Eliminado item 3.4 do Edital 001/2017

58 06/10/1990 ELAINE HELENA DE VATERLOR MONTEIRO CLEMENTE 0 0 0 0 0 0 0 26 anos,8 mês(es) e 2dia(s) Eliminado item 5.8 do Edital 001/2017

105 04/05/1966 MÔNICA DE JESUS DA COSTA COUTIHO 0 0 0 0 0 0 0 51 anos,1 mês(es) e 4dia(s) Eliminado item 5.8 do Edital 001/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGENTE EDUCATIVO DE CRECHE
PONTUAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EDITAL Nº 001/2017

RESULTADO PRELIMINAR PUBLICADO NO DOM Nº 4.681 DE 08 DE JUNHO DE 2017.
ONDE SE LÊ...

AGENTE EDUCATIVO DE CRECHE
PONTUAÇÃO

LEIA-SE...

Inscrição 
nº

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

20 02/12/1957 Regina Tobias Lago 3 0 3 0 0 0 6 59 anos,6 mês(es) e 7dia(s) CLASSIFICADO
25 15/12/1962 Marjurane da Silva Silva Santos Bastos 3 0 3 0 0 0 6 54 anos,5 mês(es) e 24dia(s) CLASSIFICADO
34 27/06/1969 Katia Cilene Passos de Souza Lima 0 3 3 0 0 0 6 47 anos,11 mês(es) e 12dia(s) CLASSIFICADO

44 15/09/1975 Simone Oliveira Teixeira Spalado de Souza 3 0 3 0 0 0 6 41 anos,8 mês(es) e 23dia(s) CLASSIFICADO
48 07/08/1979 Maria Eliza Moraes dos Santos da Cruz 3 3 0 0 0 0 6 37 anos,10 mês(es) e 1dia(s) CLASSIFICADO
76 02/05/1957 Luciane Rocha da Costa 3 0 0 0 0 0 3 60 anos,1 mês(es) e 6dia(s) CLASSIFICADO
93 01/02/1965 Carmen Silvia Martins Correia 0 0 3 0 0 0 3 52 anos,4 mês(es) e 6dia(s) RESERVA

134 20/10/1978 Josineide Ramos da Silva Nascimento 0 0 3 0 0 0 3 38 anos,7 mês(es) e 19dia(s) RESERVA
428 12/10/1966 Rosemeri Ferreira Faria 0 0 0 0 0 0 0 50 anos,7 mês(es) e 27dia(s)

Eliminado item 5.8 do Edital 
001/2017

Inscrição 
nº

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

20 02/12/1957 Regina Tobias Zago 3 0 3 0 0 0 6 59 anos,6 mês(es) e 7dia(s) CLASSIFICADO
25 15/12/1962 Marjurane da Silva Santos Bastos 3 0 3 0 0 0 6 54 anos,5 mês(es) e 24dia(s) CLASSIFICADO
34 27/06/1969 Katia Cilene Passos de Souza Silva 0 3 3 0 0 0 6 47 anos,11 mês(es) e 12dia(s) CLASSIFICADO
44 15/09/1975 Simone OuverneyTeixeira Spalado de Souza 3 0 3 0 0 0 6 41 anos,8 mês(es) e 23dia(s) CLASSIFICADO
48 07/08/1979 Maria Eliza Moraes dos Santos Ogg da Cruz 3 3 0 0 0 0 6 37 anos,10 mês(es) e 1dia(s) CLASSIFICADO
76 02/05/1957 Luciane Rocha Costa 3 0 0 0 0 0 3 60 anos,1 mês(es) e 6dia(s) CLASSIFICADO
93 01/02/1965 Carmen Silvia Martins Corrêa 0 0 3 0 0 0 3 52 anos,4 mês(es) e 6dia(s) RESERVA

134 20/10/1978 Josineide Ramos da Silva do  Nascimento 0 0 3 0 0 0 3 38 anos,7 mês(es) e 19dia(s) RESERVA
428 12/10/1966 Rosemeri Ferreira Faria Caminada 0 0 0 0 0 0 0 50 anos,7 mês(es) e 27dia(s)

Eliminado item 5.8 do Edital 
001/2017

PROFESSOR II
PONTUAÇÃO

PROFESSOR II
PONTUAÇÃO

ONDE SE LÊ...

LEIA-SE...
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Classifica
ção

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

1 16/01/1962 Lusimar Ribeiro de Carvalho 3 3 3 4 0 0 13 55 anos,4 mês(es) e 23dia(s) CLASSIFICADO

4 20/05/1974 Eliane Evangelista Rodrigues Quintanilha 3 3 3 4 0 0 13 43 anos,0 mês(es) e 19dia(s) CLASSIFICADO
5 06/12/1956 Evanilda Freire do Espirito Santo 3 3 3 0 0 0 9 60 anos,6 mês(es) e 2dia(s) CLASSIFICADO
6 28/10/1983 Renata de Oliveira Cardozo 3 3 3 0 0 0 9 33 anos,7 mês(es) e 11dia(s) CLASSIFICADO
9 14/01/1964 Sonia Maria Lima dos Santos 3 3 0 0 0 0 6 53 anos,4 mês(es) e 25dia(s) CLASSIFICADO

Classifica
ção

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

1 16/01/1962 Lusimar Ribeiro de Arvello 3 3 3 4 0 0 13 55 anos,4 mês(es) e 23dia(s) CLASSIFICADO
4 20/05/1974 Elaine Evangelista Rodrigues Quintanilha 3 3 3 4 0 0 13 43 anos,0 mês(es) e 19dia(s) CLASSIFICADO
5 06/12/1956 Ivanilda Freire do Espirito Santo 3 3 3 0 0 0 9 60 anos,6 mês(es) e 2dia(s) CLASSIFICADO
6 28/10/1983 Renata de Oliveira Cardoso 3 3 3 0 0 0 9 33 anos,7 mês(es) e 11dia(s) CLASSIFICADO
9 14/01/1964 Sônia Maria Lima dos Santos 3 3 0 0 0 0 6 53 anos,4 mês(es) e 25dia(s) CLASSIFICADO

Classifica
ção

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

3 01/08/1980 Geyse Ramos Pires Gregório 3 3 3 0 0 0 9 36 anos,10 mês(es) e 6dia(s) CLASSIFICADO
4 10/06/1988 Mateus Del Mar de Padua 3 3 0 0 0 0 6 28 anos,11 mês(es) e 28dia(s) CLASSIFICADO
8 25/02/1953 Vera Lúcia da Silva Danta 3 0 0 0 0 0 3 64 anos,3 mês(es) e 12dia(s) CLASSIFICADO
9 28/05/1976 Nubia da Silva Aperibencio 0 3 0 0 0 0 3 41 anos,0 mês(es) e 10dia(s) CLASSIFICADO

Classifica
ção

Data de 
Nascimento Nome Experiência 

Profissional

Curso de 
Especializaç
ão na área 

de Ed. 
Inclusiva

Graduação Pós  
Graduação Mestrado Doutorado TOTAL IDADE OBSERVAÇÕES

3 01/08/1980 Geyse Ramos Pires Grigorio 3 3 3 0 0 0 9 36 anos,10 mês(es) e 6dia(s) CLASSIFICADO
4 10/06/1988 Mateus Delmar de Padua 3 3 0 0 0 0 6 28 anos,11 mês(es) e 28dia(s) CLASSIFICADO
8 25/02/1953 Vera Lúcia da Silva Dantas 3 0 0 0 0 0 3 64 anos,3 mês(es) e 12dia(s) CLASSIFICADO
9 28/05/1976 Núbia da Silva Aperibencio 0 3 0 0 0 0 3 41 anos,0 mês(es) e 10dia(s) CLASSIFICADO

PROFESSOR TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS
PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

ONDE SE LÊ...
PROFESSOR TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS

PONTUAÇÃO

LEIA-SE...

ONDE SE LÊ...
PROFESSOR MEDIADOR DE APRENDIZAGEM- EDUCAÇÃO INCLUSIVA

PONTUAÇÃO

LEIA-SE ...
PROFESSOR MEDIADOR DE APRENDIZAGEM- EDUCAÇÃO INCLUSIVA

CLASS Data Nome RESULTADO

19 06/10/1990 ELAINE HELENA DE VATERLOR MONTEIRO CLASSIFICADO

34 04/05/1966 MONICA DE JESUS DA COSTA COUTIHO CLASSIFICADO

37 05/08/1972 CLAUDIA CRISTINA E S. DOS S. GONÇALVEZ CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO Data Nascimento Nome RESULTADO

19 06/10/1990 ELAINE HELENA DE VATERLOR MONTEIRO CLEMENTE CLASSIFICADO

34 04/05/1966 MÔNICA DE JESUS DA COSTA COUTIHO CLASSIFICADO

37 05/08/1972 CLÁUDIA CRISTINA E S. DOS S. GONÇALVEZ CLASSIFICADO

AGENTE EDUCATIVO DE  CRECHE

LEIA-SE...

AGENTE EDUCATIVO DE  CRECHE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EDITAL Nº 001/2017

RESULTADO FINAL PUBLICADO NO DOM Nº 4.686 DE 19 DE JUNHO DE 2017.
ONDE SE LÊ....
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Classificação Data de Nascimento Nome RESULTADO

1 01/02/1965 Carmen Silvia Martins Correia CLASSIFICADO
26 02/12/1957 Regina Tobias Lago CLASSIFICADO
31 15/12/1962 Marjurane da Silva Silva Santos Bastos CLASSIFICADO
41 27/06/1969 Katia Cilene Passos de Souza Lima CLASSIFICADO
53 15/09/1975 Simone Oliveira Teixeira Spalado de Souza CLASSIFICADO
57 20/10/1978 Josineide Ramos da Silva Nascimento CLASSIFICADO
58 07/08/1979 Maria Eliza Moraes dos Santos da Cruz CLASSIFICADO
75 12/10/1966 Rosemeri Ferreira Faria CLASSIFICADO
87 02/05/1957 Luciane Rocha da Costa CLASSIFICADO

Classificação Data de Nascimento Nome RESULTADO

1 01/02/1965 Carmen Silvia Martins Corrêa CLASSIFICADO
26 02/12/1957 Regina Tobias Zago CLASSIFICADO
31 15/12/1962 Marjurane da Silva Santos Bastos CLASSIFICADO
41 27/06/1969 Katia Cilene Passos de Souza Silva CLASSIFICADO
53 15/09/1975 Simone Ouverney Teixeira Spalado de Souza CLASSIFICADO
57 20/10/1978 Josineide Ramos da Silva do Nascimento CLASSIFICADO
58 07/08/1979 Maria Eliza Moraes dos Santos Ogg da Cruz CLASSIFICADO
75 12/10/1966 Rosemeri Ferreira Faria Caminada CLASSIFICADO
87 02/05/1957 Luciane Rocha Costa CLASSIFICADO

Classificação Data de Nascimento Nome RESULTADO
1 16/01/1962 Lusimar Ribeiro de Carvalho CLASSIFICADO
4 20/05/1974 Eliane Evangelista Rodrigues Quintanilha CLASSIFICADO
5 06/12/1956 Evanilda Freire do Espirito Santo CLASSIFICADO
6 28/10/1983 Renata de Oliveira Cardozo CLASSIFICADO
9 14/01/1964 Sonia Maria Lima dos Santos CLASSIFICADO

Classificação Data de Nascimento Nome RESULTADO
1 16/01/1962 Lusimar Ribeiro de Arvello CLASSIFICADO
4 20/05/1974 Elaine Evangelista Rodrigues Quintanilha CLASSIFICADO
5 06/12/1956 Ivanilda Freire do Espirito Santo CLASSIFICADO
6 28/10/1983 Renata de Oliveira Cardoso CLASSIFICADO
9 14/01/1964 Sônia Maria Lima dos Santos CLASSIFICADO

PROFESSOR II

PROFESSOR MEDIADOR DE APRENDIZAGEM-EDUCAÇÃO INCLUSIVA

PROFESSOR II

PROFESSOR MEDIADOR DE APRENDIZAGEM-EDUCAÇÃO INCLUSIVA

ONDE SE LÊ....

LEIA-SE...

ONDE SE LÊ....

LEIA-SE...



São João de Meriti
Terça-feira, 05 de setembro de 2017
Ano XV   N° 47416 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti

Classificação Data de Nascimento Nome RESULTADO
3 01/08/1980 Geyse Ramos Pires Gregório CLASSIFICADO
4 10/06/1988 Mateus Del Mar de Padua CLASSIFICADO
8 25/02/1953 Vera Lúcia da Silva Danta CLASSIFICADO
9 28/05/1976 Nubia da Silva Aperibencio CLASSIFICADO

Classificação Data de Nascimento Nome RESULTADO
3 01/08/1980 Geyse Ramos Pires Grigorio CLASSIFICADO
4 10/06/1988 Mateus Delmar de Padua CLASSIFICADO
8 25/02/1953 Vera Lúcia da Silva Dantas CLASSIFICADO
9 28/05/1976 Núbia da Silva Aperibencio CLASSIFICADO

ONDE SE LÊ....
PROFESSOR TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS

ONDE SE LÊ....
PROFESSOR TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 032/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 032/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa SÃO MARCOS 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 33.462.862/0001-95.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de conservação em pavimentos com revestimento asfáltico, 
para recapeamento, operação tapa buracos e aplicação de massa 
asfáltica, visando a conservação e pavimentação dos logradouros 
públicos em todo o município, com fornecimento de materiais.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 2095/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 9.618.981,80 (nove mi-
lhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e 
oitenta centavos). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 517, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.04, Fonte de Recurso: 01-RP, Função: 15-urbanismo, 
Subfunção: 452-serviços urbanos, Programa: 0092-serviços de 
pavimentação e conservação, Ação: 2089-execução de operação 
tapa buracos, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 02/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 033/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 033/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa SHERIDAN RIO 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 19.932.323/0001-41.

Objeto: Aquisição de vassouras e sacos plásticos para remoção de 
resíduos sólidos urbanos, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 1642/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 164.250,00 (cento e sessenta 
e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 514, Elemento de Despesa 
3.3.90.30.99, Fonte de Recurso: 00, Função: 15, Subfunção: 452, 
Programa: 0089, Ação: 2028, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 02/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 034/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 034/2017.

Valor: O valor total do contrato é de R$ 1.040.112,00 (um milhão, 
quarenta mil, cento e doze reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 296, 297, 298, 299 e 300, 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.99, Fonte de Recurso: 18, 47, 18, 
47 e 47, Função: 12-Educação, Subfunção: 365, 365, 361, 366 e 
361, Programa: 0077, 0077, 0073, 0226 e 0073, Ação: 2260-ações 
complementares.

Data da assinatura: 03/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 037/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 037/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa C. da S DUTRA 
COMERCIO E SERVIÇOS - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
14.587.244/0001-27.

Objeto: Aquisição de material escolar para uso individual de todos 
os alunos da rede Municipal de Ensino.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 153/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 1.105.068,00 (um milhão, 
cento e cinco mil, sessenta e oito reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 301, 302, 303, 304, 305, 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.99, Fonte de Recurso: 47, 18, 18, 
47 e 47, Função: 12-Educação, Subfunção: 365, 365, 361, 361 e 
366, Programa: 0077, 0077, 0073, 0073 e 0226, Ação: 2260-ações 
complementares.

Data da assinatura: 03/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, através da SEMUS, na 
qualidade de CONTRATANTE e como CONTRATADA a empresa 
PRINT KARIOCA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 18.038.277/0001-79.

Objeto: Contratação de firma especializada para aquisição de 
material gráfico para atendimento das necessidades da SEMUS.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 15-870/2017

Valor: R$ 36.290,00 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais) 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 479, Elemento de Despesa 
33.90.30.99, Fonte de Recurso: 48, Função: 10, Subfunção: 301, 
Programa: 0158, Ação: 2035, Aplicação: 310.1601.

Data da assinatura: 02/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 035/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 035/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de LOCA-
TÁRIO e CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA, CPF/MF nº 
092.451.907-06, MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA, 
CPF/MF n.º 095.763.507-94, LUCINEA HELEONORA COIM-
BRA BARBOSA, CPF/MF n.º 772.532.807-68, na qualidade de 
LOCADORES.

Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Rio Claro, 20, 20a, com 
saída para a Rua Delos, 21e, Jardim Alegria, São João de Meriti, 
para funcionamento das atividades escolares de unidade municipal 
de ensino (E.M Jardim Metrópole), conforme solicitação formulada 
pela SEME.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5101/2017

Valor: O valor mensal ajustado é de R$ 13.118,00 (treze mil, cento 
e dezoito reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 295, Elemento de 
Despesa 3.3.90.36.01-locações de imóveis, Fonte de Recurso: 
18-FUNDEB, Função: 12-educação, Subfunção: 361-ensino 
fundamental, Programa: 0073-operacionalização do ensino funda-
mental, Ação: 2042-manutenção das unidades escolares, Aplicação: 
261.1501-FUNDEB.

Data da assinatura: 02/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 038/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 038/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CONTRA-
TANTE e como CONTRATADA a empresa MULTINEGOCIOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO E MATERIAIS 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.232.759/0001-07.

Objeto: Aquisição de material escolar para uso individual de todos 
os alunos da rede Municipal de Ensino.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 153/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 256.600,00 (duzentos e 
cinquenta e seis mil e seiscentos reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 306, 307, 308 e 309, Ele-
mento de Despesa 3.3.90.30.99, Fonte de Recurso: 18, 47, 47 e 47, 
Função: 12-Educação, Subfunção: 361, 361, 361 e 366, Programa: 
0073, 0073, 0073 e 0226, Ação: 2260-ações complementares.

Data da assinatura: 03/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 036/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 036/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de 
CONTRATANTE e como CONTRATADA a empresa BAZAR 
IRMAOS MENDES LTDA-ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.004.598/0001-15.

Objeto: Aquisição de material escolar para uso individual de todos 
os alunos da rede Municipal de Ensino.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 153/2017

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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da Cidade de São João de Meriti
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 039/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 039/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa PISOM DISTRI-
BUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 22.758.378/0001-91.

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Fazenda.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5764/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 36.614,01 (trinta e seis mil, 
seiscentos e quatorze reais e um centavo). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 521, Elemento de Despesa 
4.4.90.52.11, Fonte de Recurso: 00, Função: 04, Subfunção: 122, 
Programa: 0008, Ação: 2010, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 08/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 040/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 040/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa SHERIDAN RIO 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 19.932.323/0001-41.

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Fazenda.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5764/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 74.934,38 (setenta e quatro 
mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 522, Elemento de Despesa 
4.4.90.52.11, Fonte de Recurso: 00, Função: 04, Subfunção: 122, 
Programa: 0008, Ação: 2010, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 08/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 041/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 041/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no CNPJ/
MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CONTRATAN-
TE e como CONTRATADA a empresa ATLAS-FER COMERCIO 
LTDA-ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.161.354/0001-31.

Objeto: Contratação de firma especializada para prestação de serviço 
de fretamento de veículo caminhão com carroceria fixa, capacidade 
3,5T, locação de um caminhão pipa com motorista para fornecimento 
de água nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

geral, Programa: 0008-gestão administrativa, Ação: 1218-promoção 
das festas do calendário, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 08/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 046/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 046/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa SHERIDAN RIO 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 19.932.323/0001-41.

Objeto: Contratação de firma para fornecimento de água mineral 
natural, com entrega parcelada, para atender necessidade de diversas 
secretarias no âmbito da administração municipal.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5829/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 99.000,00 (noventa e nove 
mil reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 536, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.44, Fonte de Recurso: 00, Função: 04, Subfunção: 122, 
Programa: 0008, Ação: 2010, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 17/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 044/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 044/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de LO-
CATÁRIO e ANTONIO DE SOUZA SIQUEIRA, CPF/MF nº 
381.871.597-15 e OLIVIA DE SOUZA SIQUEIRA, CPF/MF n.º 
381.871.597-15, na qualidade de LOCADORES.

Objeto: Locação de imóvel situado à Rua São João Batista, 742, 
Centro, São João de Meriti, para funcionamento das atividades da 
Central de Bolsa Família, e, 02 (dois) Centro de Referencia (CRAS 
e CREAS).

Fundamento: Processo Administrativo n.º 219.939/2017

Valor: O valor mensal ajustado é de R$ 9.725,10 (nove mil, sete-
centos e vinte e cinco reais e dez centavos). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º  93 e 94, Elemento de Des-
pesa 3.3.90.36.01, Fonte de Recurso: 29, Função: 08, Subfunção: 
244, Programa: 0016, Ação: 1133, Aplicação: 510.1701.

Data da assinatura: 02/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

Fundamento: Processo Administrativo n.º 2418/2017

Valor: O valor global do contrato é de R$ 183.840,00 (cento e oitenta 
e três mil, oitocentos e quarenta reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 310, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.04, Fonte de Recurso: 00-Recursos Ordinários, Função: 
12-Educação, Subfunção: 122-administração geral, Programa: 
0008-gestão administrativa, Ação: 2203-manutenção das atividades 
e serviços, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 08/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 042/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 042/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de 
CONTRATANTE e como CONTRATADA a empresa ATLAS-
-FER COMERCIO LTDA-ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.161.354/0001-31.

Objeto: Contratação de firma especializada para locação de um 
caminhão pipa, com motorista, para fornecimento de água nas 
unidades escolares da rede municipal.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 2420/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 371.520,00 (trezentos e 
setenta e um mil, quinhentos e vinte reais). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 311, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.04, Fonte de Recurso: 00-Recursos Ordinários, Função: 
12-Educação, Subfunção: 122-administração geral, Programa: 
0008-gestão administrativa, Ação: 2203-manutenção das atividades 
e serviços, Aplicação: 110.0101 - RP.

Data da assinatura: 08/08/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 043/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 043/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE e como CONTRATADA a empresa STATUS CONS-
TRUÇÕES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.363.468/0001-76.

Objeto: Contratação de firma especializada, no sistema de registro de 
preços, em fornecimento de itens alimentícios, locação de serviços 
e equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas e outros 
materiais para realização de eventos diversos.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 3928/2017

Valor: O valor do contrato é de R$ 156.150,22 (cento e cinquenta e 
seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos). 

Fonte de Despesa: Nota de Empenho n.º 516, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.04-outros serviços, Fonte de Recurso: 00-Recursos Ordi-
nários, Função: 04-administração, Subfunção: 122-administração 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Avenida Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São 
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Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido 
para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Meriti fará 
jus a um desconto, concedido pela detentora/contratada, à título de 
compensação financeira, calculado de acordo com o IGPM “pro rata 
die”, contados a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a 
data prevista para o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a 
Prefeitura Municipal de São João de Meriti verificando o CNPJ do 
emissor da nota de Empenho.  
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica 
suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a contagem 
somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentárias 
indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer ampla e com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratuais 
e legais, bem como as sanções civis e criminais, conforme reza o 
artigo 70 da lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E DA SAN-
ÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhistas, previ-
denciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 71 da lei 8.666/93, 
quer sejam municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro 
para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quais-
quer comprovantes de pagamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do con-
trato, tanto no âmbito civil, trabalhista ou criminal, ainda acidente 
que possa vitimar seu empregado quando em serviço de acordo 
com o artigo 70 da lei 8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total 
ou parcial do objeto deste contrato, que impliquem em substituição 
do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar a ata de registro de preço, o contrato ou retirar a nota 
de empenho, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu-
ção do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado no Cadastro 
de Fornecedores da Secretaria Municipal de Administração de 
São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações legais, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudica-
tária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e crimi-
nal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta licitação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor total 
da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês, pela permanência 
do atraso ou fração equivalente, incididos sobre o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor 
homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar de lici-
tação e impedimento de contratar com a Secretaria Municipal de 
Administração de São João de Meriti, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 

11 Placa em ACM, material formado por um núcleo ter-
moplástico, de altíssima qualidade, para servir de revestimentos 
em painéis e fachadas, espessura de 3mm, pintura em poliéster, 
durabilidade de acabamento externo com garantia mínima de  3 
anos, com fixação com fitas de espuma acrílica de alta resistência 
e dupla face e parafusos auto brocante e rejunte em silicone. 
M² 500  R$           465,00   R$    232.500,00 
           
  TOTAL ITENS VENCEDORES      
   R$ 1.245.650,00 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a 
contratação de empresa especializada em comunicação visual, para 
atender os serviços de programação visual nos veículos e imóveis 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, suas Unidades, 
programas e demais órgãos, compreendendo plotagem de veículos, 
adesivos de identificação de fluxo, painéis com estrutura em metalon 
e banners de lona, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Município de São 
João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Saúde a contratar, 
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE ATEN-
DIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local estabelecido, 
em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Gestora, no 
prazo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do documento 
de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECI-
MENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada 
a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado em 
primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser convocados os 
demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condi-
ções de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documentação 
juntamente com a requisição de pagamento para a cobrança respec-
tiva no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta corrente 
da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados como 
nome e número do banco, nome e número da agência e número da 
conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da empresa, sen-
do que a empresa detentora deverá protocolar no Protocolo Geral da 
Prefeitura a Solicitação de Pagamento, juntamente com a respectiva 
nota fiscal, cópia da Nota de Empenho e do Contrato caso firmado, 
desde que não haja embargos justificados da Secretaria Gestora da 
presente ATA, sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação dos serviços 
prestados.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido 
acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM “pro rata 
die” entre a data prevista para o vencimento da fatura e a data do 
efetivo pagamento.

João de Meriti/RJ, CEP: 25.555-201, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
29.138.336/0001-05, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, 
representado pelo Sr. Lúcio Lédio de Souza, brasileiro, casado, 
advogado, identidade n. 85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-
53, e a empresa STATUS CONSTRUÇÕES, PUBLICIDADE E 
EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 02.363.468/0001-76, 
localizada à Rua Grajaú, 16, Vilar dos Teles, São João de Meriti, 
RJ, CEP.: 25.565-080, neste ato representada por seu representante 
legal VINÍCIUS MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, soltei-
ro, empresário, portador da carteira de identidade 21440297-6, 
DETRAN/RJ e do CPF 129.250.487-06, conforme 6ª alteração 
contratual (fls. 224/228 do PA), denominada DETENTORA,  resol-
vem, nos termos dos Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 
e 5579/2013, bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e 
suas posteriores alterações e, em conformidade com o resultado 
do Pregão n.º 08/2017, devidamente homologado, REGISTRAR 
OS PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada 
em comunicação visual, para atender os serviços de programação 
visual nos veículos e imóveis utilizados pela Secretaria Municipal 
de Saúde, suas Unidades, programas e demais órgãos, compreen-
dendo plotagem de veículos, adesivos de identificação de fluxo, 
painéis com estrutura em metalon e banners de lona, pelo menor 
preço unitário ofertado referente os itens, conforme tabela abaixo:
Item  Especificação UNID. QUANT  Valor unitário  
 Valor Total 
1 Cavalete tubular de ferro na parede 18 de 1/2 polegadas 
de abrir e fechar, presa com gonzo pintado com tinta anticorrosiva 
no formato de 1,20cm de altura por 1,20cm de largura, com lona 
de 440Gr e trama 1000x1000, com impressão em alta qualidade de 
2880 DPI e acabamento de ilhós de alumínio e lacres de silicones 
de alta resistência. Unidade 100  R$           477,00   R $      
47.700,00 
2 Adesivos para impressão digital. em Vinil branco + GEEN 
(livre solventes), Película cast de alto desempenho para impressão 
digital 4/0 de alta definição, mínimo de 1200 DPI reais e com 
instalação do mesmo onde for designado . M² 500 
 R$             75,00   R$      37.500,00 
3 Adesivo perfurado  em vinil perfurado, de 0,10mm de 
alta resistência com impressão de alta qualidade de 1440 DPI com 
aplicação. M² 500  R$             88,00   R $      
44.000,00 
4 Adesivos para impressão digital em Vinil branco refletivo 
- com impressão digital 4/0 de alta definição mínimo de 1200 DPI 
reais e com instalação do mesmo a onde for designado  M² 
200  R$           124,50   R$      24.900,00 
5 Plotagem em adesivo de vinil de 0,10mm de altura 
resistência especifico para plotagem com impressão de alta quali-
dade de 2880 DPI. M² 1000  R$           138,50   R $    
138.500,00 
6 Adesivos para corte eletrônico em Vinil - película cast 
de alto desempenho para impressão digital - material já deve ser 
orçado com máscara de transferência e com instalação do mesmo à 
onde for designado. M² 500  R$             93,60   R $      
46.800,00 
7 Impressão Digital em Lona 440Gr com acabamento, com 
trama de 1000x1000, com impressão em alta qualidade de 1440dpi 
com acabamento de ilhós de alumínio com cordoalha. M² 
2000  R$             84,00   R$    168.000,00 
8 Impressão Digital em Lona Ortofônica MeshErnetex - 
lona perfurada com gramatura 320g/m² com tecido 100% poliéster 
de alta tenacidade, revestido com PVC com liner de proteção e 
tratamento UV anti fungo, com impressão digital 4/0 de alta de 
definição mínima de 1200 DPI reais, com verniz de proteção UV 
acabamento com fitas de reforço de 5cm de espessura, com solda 
eletrônica e acabamento triplo com corda de ilhós de latão n°0 de 
10 em 10cm.  M² 500  R$           123,50   R $      
61.750,00 
9 Painéis em polipropileno de 4mm, com adesivo aplicado 
vinil branco + GEEN (livre de solvente), com impressão de digital 
de 4/0 de lata definição mínimo de 1200 DPI reais, fixação com 
fitas de espuma acrílica de alta resistência e dupla face e com 
instalação do mesmo onde for designado.  M² 500 
 R$           138,00   R$      69.000,00 
10 Impressão digital em lona 440GR com  trama 1000x1000, 
com impressão em alta qualidade de 2880 DPI fixada em Estru-
tura de Metalon - espessura 50x30 na parede, pintado com tinta 
anticorrosiva com acabamento de ilhós de alumínio reforçada com 
cordoalha com acabamento de cantoneiras. M² 1000 
 R$           375,00   R$    375.000,00 
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da Cidade de São João de Meriti
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, 
poderá ser descontado de pagamentos eventualmente devidos por 
esta Administração à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 10.2.2 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno 
direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obrigações 
constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empenho ou 
equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa 
da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro de 
preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVIII do artigo 
78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da 
nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas 
e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, 
o fornecedor será informado por correspondência com aviso de 
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível 
o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação 
no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prerrogativa 
de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua 
execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor 
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de novembro 
de 1998 e ordem de serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do correspon-
dente pregão e seus anexos, bem como à proposta pelo detentor/
contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as condições 
ofertadas em sua proposta durante a vigência da presente ATA, bem 
como, durante toda a execução contratual, em consonância com o 
que dispõe o artigo 55, inciso XIII da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e alterações sub-
sequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Municipais 4.550/2006, 
5605/2013 e 5579/2013, termos do edital do correspondente pregão 

e seus anexos, bem como à proposta do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para dirimir 
quaisquer controvérsias resultantes deste instrumento.
São João de Meriti, 30 de Junho de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

STATUS CONSTRUÇÕES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-
-ME, 
CNPJ nº 02.363.468/0001-76, Telefone (21) 3757-6625
EMPRESA DETENTORA

11.  Protetor p/ câmara de ar 20,5 x 25 Und. 
11 249,90 2.748,90
12.  Pneu 20.5-25 (16 lonas) – PÁ MECÂNICA 
LIU GONG Und. 05 9.200,00 46.000,00
13.  Pneu 17.5-14 (16 lonas) – RETRO ES-
CAVADEIRA LIU GONG Und. 02 7 . 5 7 8 , 9 0  
15.157,80
14.  Pneu 19.5L-24 (12 lonas) – RETRO ES-
CAVADEIRA LIU GONG Und. 02 3 . 8 7 7 , 7 5  
7.755,50
VALOR TOTAL 158.469,54

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para a eventual Aquisição de Pneus para utilização em 
veículos da frota municipal desta SEMOSP, que executam 
serviços contínuos e essenciais a toda a população meritiense 
de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I do Edital, 
a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Município 
de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendi-
da, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local es-
tabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/
Entidade Gestora, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
contados a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser con-
vidada a firmar contratações de fornecimento, observadas 
as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, e na 
legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado 
em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser con-
vocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitados as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a do-
cumentação juntamente com a requisição de pagamento 
para a cobrança respectiva no Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta cor-
rente da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer 
dados como nome e número do banco, nome e número da 
agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo Geral da Prefeitura a Solicitação de Pagamento, 
juntamente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de 
Empenho e do Contrato caso firmado, desde que não haja 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida Presiden-
te Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de Meriti/RJ, CEP: 
25.555-201, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-
05, neste ato representado por seu Prefeito em exercício, 
Dr. João Ferreira Neto, brasileiro, casado, médico, inscrito 
no CRM sob o n.º 52-26555-8, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 261.447.357-04, e a empresa DART COMÉRCIO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 00.626.83/0001-40, localizada à Rua Hélio Mendes 
do Amaral, 176, Santa Teresinha, Mesquita, RJ, CEP.: 26.554-
110, neste ato representada por seu representante legal JOSÉ 
DUARTE DE MORAES, brasileiro, casado, empresário, 
portador da carteira de identidade 06645056-0, IFP/RJ e 
do CPF 811.892.577-34, conforme instrumento contratual 
contratual (fls. 157/159 do PA), denominada DETENTORA,  
resolvem, nos termos dos Decretos Municipais 4.550/2006, 
5605/2013 e 5579/2013, bem como da Lei 8.666/93, da Lei 
10.520/2002 e e suas posteriores alterações e, em conformi-
dade com o resultado do Pregão n.º 25/2017, devidamente 
homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual 
aquisição de Pneus para utilização em veículos da frota 
municipal desta SEMOSP, que executam serviços contínuos 
e essenciais a toda a população meritiense de acordo com 
o Termo de Referência- ANEXO I do Edital (fls. 113/117), 
da Proposta de fls. 155, pelo menor preço unitário ofertado 
referente os itens, conforme tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. MÁXIMA 
R$ UNITÁRIO R$ TOTAL
1.  Pneu 275/80/R22,5 - CAMINHÃO  Und. 
14 1.705,50 23.877,00
2.  Pneu 11/R22,5 – CAMINHÃO Und. 
08 1.705,50 13.644,00
3.  Pneu 1.100 x 20 (16 lonas) Und. 02 
1.427,95 1.427,95
4.  Câmara de ar 1.100 x 20 Und. 02 
143,00 286,00
5.  Protetor p/ Câmara de ar 1.100 x 20 Und. 
02 59,27 59,27
6.  Pneu 17.5 x 25 (12 lonas) Und. 04 
4.172,75 4.172,75
7.  Câmara de ar 17.5 x 25 Und. 04 
408,00 1.632,00
8.  Protetor p/ câmara de ar 17,5 x 25 Und. 
04 297,85 1.191,40
9.  Pneu 1400-24 (16 lonas) – MOTONIVE-
LADORA LIU GONG Und. 06 3 . 4 9 0 , 0 0  
20.940,00
10.  Câmara de ar 20,5 x 25 Und. 11 
506,50 5.571,50
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prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Adminis-
tração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 
77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos paga-
mentos efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos 
encargos incidentes, do valor bruto dos serviços realizados 
e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 
9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de serviço/INSS 
n 209, de 20 de maio de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta pelo 
detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contratual, 
em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII 
da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e alterações 
subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Municipais 
4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos do edital do 
correspondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instrumento.
São João de Meriti, 04 de AGOSTO de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

DART COMÉRCIO DE MAERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, 
CNPJ nº 00.626.837/0001-40
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, 
através de sua Secretaria Municipal de Saúde, representado 
pelo Sr. Lúcio Lédio de Souza, brasileiro, casado, advogado, 
identidade n. 85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e 
a empresa MEDCPLUS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E 
PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 09.111.027/0001-26, 
localizada à Rua Vereador Osvaldo Marcondes de Medeiros, 
49, Jardim José Bonifácio, São João de Meriti, RJ, neste 
ato representada por seu representante legal Cláudio André 
Tinoco de Lima, brasileiro, casado, empresário, portador 

previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações 
legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilida-
des civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta lici-
tação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor 
total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês, pela 
permanência do atraso ou fração equivalente, incididos sobre 
o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor 
homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a Secretaria Mu-
nicipal de Administração de São João de Meriti, por prazo 
não superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou con-
tratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo adminis-
trativo, poderá ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos por esta Administração à adjudicatária ou cobrado 
judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obrigações 
constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empenho 
ou equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão adminis-
trativa da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII 
e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 
da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente de-
monstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, o fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço regis-
trado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas 
ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 

embargos justificados da Secretaria Gestora da presente ATA, 
sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 (trinta) 
dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação 
dos serviços prestados.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido 
acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM “pro 
rata die” entre a data prevista para o vencimento da fatura e 
a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo esta-
belecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João 
de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela detentora/
contratada, à título de compensação financeira, calculado 
de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados a partir do 
dia seguinte do efetivo pagamento até a data prevista para 
o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos con-
tra a Prefeitura Municipal de São João de Meriti verificando 
o CNPJ do emissor da nota de Empenho.  
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.

Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dotações 
orçamentárias indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer ampla e 
completa fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma 
hipótese a fiscalização eximirá o contratado das responsa-
bilidades contratuais e legais, bem como as sanções civis e 
criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E DA 
SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 71 da lei 
8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos 
sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, 
quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pa-
gamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 
e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à con-
tratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista ou 
criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empregado 
quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferên-
cia, total ou parcial do objeto deste contrato, que impliquem 
em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não assinar a ata de registro de preço, o contrato ou 
retirar a nota de empenho, deixar de entregar documentação 
exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o re-
tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propos-
ta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, e será descredenciado no Cadastro de For-
necedores da Secretaria Municipal de Administração de São 
João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
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proposta, não assinar a ata de registro de preço, o contrato ou 
retirar a nota de empenho, deixar de entregar documentação 
exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o re-
tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propos-
ta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado no Cadastro 
de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde de São 
João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações 
legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilida-
des civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta lici-
tação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor 
total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês, pela 
permanência do atraso ou fração equivalente, incididos sobre 
o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor 
homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Saúde de São João de Meriti, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou con-
tratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo adminis-
trativo, poderá ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos por esta Administração à adjudicatária ou cobrado 
judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obrigações 
constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empenho 
ou equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão adminis-
trativa da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII 
e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 
da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente de-
monstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 

a cobrança respectiva no Setor de Protocolo da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta cor-
rente da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer 
dados como nome e número do banco, nome e número da 
agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde a Solicitação de 
Pagamento, juntamente com a respectiva nota fiscal, cópia da 
Nota de Empenho e do Contrato caso firmado, desde que não 
haja embargos justificados da Secretaria Gestora da presente 
ATA, sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação 
dos itens e quantidades fornecidos.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido 
acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM “pro 
rata die” entre a data prevista para o vencimento da fatura e 
a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo esta-
belecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João 
de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela detentora/
contratada, à título de compensação financeira, calculado 
de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados a partir do 
dia seguinte do efetivo pagamento até a data prevista para 
o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra a Secretaria Municipal de Saúde ou Fundo Municipal 
de Saúde devendo verificar o CNPJ do emissor da nota de 
Empenho 
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dotações 
orçamentárias indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer ampla e 
completa fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma 
hipótese a fiscalização eximirá o contratado das responsa-
bilidades contratuais e legais, bem como as sanções civis e 
criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E DA 
SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 71 da lei 
8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos 
sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, 
quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pa-
gamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 
e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à con-
tratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista ou 
criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empregado 
quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferên-
cia, total ou parcial do objeto deste contrato, que impliquem 
em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

da carteira de identidade 06140583-3, DETRAN-RJ e do 
CPF 732532.437-53, conforme 5ª alteração contratual (fls. 
200/202 do PA), denominada DETENTORA,  resolvem, nos 
termos dos Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 
5579/2013, bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 
e e suas posteriores alterações e, em conformidade com o 
resultado do Pregão SEMUS n.º 04/2017, devidamente homo-
logado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição 
de insumos e aparelhos referente ao programa HIPERDIA, 
a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo menor preço unitário ofertado referente aos itens, 
conforme tabela abaixo:

Item  Especificação UNID. QUANT Valor unitário 
Valor Total
1 Lancetas para punção automática u n i d a d e  
1.000.000 R$0,51 R$510.000,00
2 Fita de hemoglicoteste unidade 1.000.000 
R$1,34 R$1.340.000,00
5 Agulhas 13x0,45 unidade 1 . 0 0 0 . 0 0 0  
R$0,08 R$80.000,00
6 Apare lhos  de  pressão  fecho em velcro 
0˜300mmHg unidade 250 R$91,50 R$22.875,00
           
  TOTAL ITENS VENCEDORES      
  R$ 1.952.875,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual aquisição de insumos e aparelhos referente ao 
programa HIPERDIA, a fim de atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga a Secretaria 
Municipal de Saúde de São João de Meriti a contratar, sendo 
facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferên-
cia de fornecimento em igualdade de condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local es-
tabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/
Entidade Gestora, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados 
a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser con-
vidada a firmar contratações de fornecimento, observadas 
as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, e na 
legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado 
em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser con-
vocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitados as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a docu-
mentação juntamente com a requisição de pagamento para 
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vocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitados as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a docu-
mentação juntamente com a requisição de pagamento para 
a cobrança respectiva no Setor de Protocolo da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta 
corrente da firma detentora da ATA, devendo a mesma 
fornecer dados como nome e número do banco, nome e 
número da agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde a Solicitação 
de Pagamento, juntamente com a respectiva nota fiscal, 
cópia da Nota de Empenho e do Contrato caso firmado, 
desde que não haja embargos justificados da Secretaria 
Gestora da presente ATA, sendo que a Prefeitura efetuará 
o pagamento em 30 (trinta) dias após a entrega efetiva dos 
materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discrimina-
ção dos itens e quantidades fornecidos.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabele-
cido acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM 
“pro rata die” entre a data prevista para o vencimento da 
fatura e a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo 
estabelecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de 
São João de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela 
detentora/contratada, à título de compensação financeira, 
calculado de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados 
a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data 
prevista para o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra a Secretaria Municipal de Saúde ou Fundo Munici-
pal de Saúde devendo verificar o CNPJ do emissor da nota 
de Empenho 
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dota-
ções orçamentárias indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer 
ampla e completa fiscalização na entrega do objeto, e, 
em nenhuma hipótese a fiscalização eximirá o contratado 
das responsabilidades contratuais e legais, bem como as 
sanções civis e criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E 
DA SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 
71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou 
federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apre-
sentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNI-
CÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
29.138.336/0001-05, através de sua Secretaria Municipal 
de Saúde, representado pelo Sr. Lúcio Lédio de Souza, 
brasileiro, casado, advogado, identidade n. 85.867 OAB/
RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e a empresa JS MEDICAL 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ 17.376.319/0001-19, localizada à Avenida Meriti, 
2591, Sala 205, Braz de Pina, Rio de Janeiro, RJ, neste ato 
representada por seu representante legal Janaina Ferreira 
Rizzo, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira 
de identidade 092210293, IFP-RJ e do CPF 014.263.527-
86, conforme 1ª alteração contratual (fls. 206/211 do PA), 
denominada DETENTORA,  resolvem, nos termos dos 
Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, 
bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas 
posteriores alterações e, em conformidade com o resultado 
do Pregão SEMUS n.º 04/2017, devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de 
insumos e aparelhos referente ao programa HIPERDIA, a 
fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo menor preço unitário ofertado referente aos 
itens, conforme tabela abaixo:
Item  Especificação UNID. QUANT Valor unitário 
Valor Total
3 Seringa de insulina ultra fine 4 mm unidade 
50.000 R$0,63 R$31.500,00
4 Seringa de insulina com agulha 1 mm/cc 
unidade 140.000 R$0,37 R$51.800,00
           
  TOTAL ITENS VENCEDORES      
  R$ 83.300,00
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual aquisição de insumos e aparelhos referente 
ao programa HIPERDIA, a fim de atender às necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor da 
presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga a Secreta-
ria Municipal de Saúde de São João de Meriti a contratar, 
sendo facultada a realização de licitação específica para 
a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local 
estabelecido, em conformidade com a solicitação do Ór-
gão/Entidade Gestora, no prazo de 10 (dez) dias corridos 
contados a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser 
convidada a firmar contratações de fornecimento, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, 
e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado 
em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser con-

registrado, o fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou ina-
cessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado 
o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço regis-
trado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas 
ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Adminis-
tração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 
77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos paga-
mentos efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos 
encargos incidentes, do valor bruto dos serviços realizados 
e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 
9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de serviço/INSS 
n 209, de 20 de maio de 1999
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta pelo 
detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contratual, 
em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII 
da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e alterações 
subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Municipais 
4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos do edital do 
correspondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instrumento.
São João de Meriti, 04 de GOSTO de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, 

MEDCPLUS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E PRODU-
TOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ 09.111.027/0001-26
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017
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da Cidade de São João de Meriti
São João de Meriti, 04 de AGOSTO de 2017.
SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, 

JS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-
-ME, 
inscrita no CNPJ 17.376.319/0001-19
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida 
Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de 
Meriti/RJ, CEP: 25.555-201, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato representado por seu 
Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira Neto, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-26555-8, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a empresa 
PIARTERPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, 
inscrita no CNPJ nº 05.136.735/0001-60, localizada à Rua 
Avenida Santos Dumont, 4001 A, Lote 04, Quadra 23, 
Piabetá, Magé, RJ, neste ato representada por seu procu-
rador Sérgio Luiz Lemos de Andrade, brasileiro, casado, 
gerente administrativo, portador da carteira de identidade 
03773878-8, IFP/RJ e do CPF 335.707.607-15, conforme 
instrumento contratual e procuração (fls. 143/149 do PA), 
denominada DETENTORA,  resolvem, nos termos dos 
Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, 
bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas 
posteriores alterações e, em conformidade com o resultado 
do Pregão n.º 25/2017, devidamente homologado, REGIS-
TRAR OS PREÇOS para eventual Artefatos de Concreto  
para obras de Manutenção nos logradouros Públicos, de 
acordo com o Termo de Referência- ANEXO I do Edital 
(fls. 111), da Proposta de fls. 154/156, pelo menor pre-
ço unitário ofertado referente os itens, conforme tabela 
abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE  R$ UNIT  
 R$ TOTAL 
1 BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
(19x19x39) UNID 10000 R$ 2,77 R$ 27.700,00
2 BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
(14x19x39) UNID 10000 R$ 2,18 R$ 21.800,00
3 MEIO-FIO DE CONCRETO 
SIMPLES(FCK=13,5MPA) TIPO DER-RJ, 0,15M BASE 
0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5 
M 5000 R$ 45,80 R$ 229.000,00
4 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, P/ ÁGUAS 
PLUVIAIS, PS-1, SEM PINTURA, DE 0300MM M 
2000 R$ 30,97 R$ 61.940,00
5 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PA, AGUA, 
300MM M 500 R$ 54,17 R$ 27.085,00
6 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, P/ ÁGUAS 
PLUVIAIS, PS-1, SEM PINTURA, DE 0400MM M 
2000 R$ 43,97 R$ 87.940,00
7 TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/ ÁGUAS 
PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 0400MM M 
500 R$ 60,80 R$ 30.400,00
8 TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/ ÁGUAS 
PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 0600MM M 
200 R$ 110,60 R$ 22.120,00
9 TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/ ÁGUAS 
PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 0800MM M 
100 R$ 165,00 R$ 16.500,00
10 TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/ ÁGUAS 
PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 1000MM M 
100 R$ 291,90 R$ 29.190,00

c) quando o fornecedor der causa a rescisão admi-
nistrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente 
deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos inci-
sos I a XII e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou par-
cial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente 
demonstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, o fornecedor será informado por correspon-
dência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço 
registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 
relativas ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Admi-
nistração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos 
pagamentos efetuados ao contratado, percentuais equiva-
lentes aos encargos incidentes, do valor bruto dos serviços 
realizados e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da 
lei federal 9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de 
serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
pelo detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contra-
tual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso 
XIII da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMEN-
TO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e 
alterações subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos 
Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos 
do edital do correspondente pregão e seus anexos, bem 
como à proposta do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instru-
mento.

e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à 
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista 
ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empre-
gado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 
8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transfe-
rência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impli-
quem em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar a ata de registro de preço, o 
contrato ou retirar a nota de empenho, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria 
Municipal de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo 
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e/ou 
no contrato e das demais cominações legais, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabili-
dades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta 
licitação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, 
incididos sobre o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Saúde de São João de Meriti, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo admi-
nistrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventual-
mente devidos por esta Administração à adjudicatária ou 
cobrado judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a exe-
cução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obriga-
ções constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empe-
nho ou equivalente no prazo estabelecido;
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gado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 
8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transfe-
rência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impli-
quem em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar a ata de registro de preço, o 
contrato ou retirar a nota de empenho, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria 
Municipal de Administração de São João de Meriti pelo 
mesmo período, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e/ou no contrato e das demais cominações legais, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabili-
dades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta 
licitação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, 
incididos sobre o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Administração de São João de Meriti, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo admi-
nistrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventual-
mente devidos por esta Administração à adjudicatária ou 
cobrado judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a exe-
cução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obriga-
ções constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empe-
nho ou equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão admi-
nistrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente 
deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos inci-
sos I a XII e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou par-

prazos do primeiro classificado.
CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a do-
cumentação juntamente com a requisição de pagamento 
para a cobrança respectiva no Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta 
corrente da firma detentora da ATA, devendo a mesma 
fornecer dados como nome e número do banco, nome e 
número da agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo Geral da Prefeitura a Solicitação de Pagamento, 
juntamente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de 
Empenho e do Contrato caso firmado, desde que não haja 
embargos justificados da Secretaria Gestora da presente 
ATA, sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discrimina-
ção dos serviços prestados.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabele-
cido acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM 
“pro rata die” entre a data prevista para o vencimento da 
fatura e a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo 
estabelecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de 
São João de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela 
detentora/contratada, à título de compensação financeira, 
calculado de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados 
a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data 
prevista para o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra a Prefeitura Municipal de São João de Meriti verifi-
cando o CNPJ do emissor da nota de Empenho.  
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dota-
ções orçamentárias indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer 
ampla e completa fiscalização na entrega do objeto, e, 
em nenhuma hipótese a fiscalização eximirá o contratado 
das responsabilidades contratuais e legais, bem como as 
sanções civis e criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E 
DA SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 
71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou 
federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apre-
sentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 
e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à 
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista 
ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empre-

11 CAIXA DE RALO PRE-MOLDADA EM 
CONCRETO, MEDINDO (30X60X90), PARA AGUAS 
PLUVIAIS UNID 500 R$ 129,30 R$ 
64.650,00
12 GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO AR-
MADO C50 UNID 800 R$ 364,00 R$ 
291.200,00
13 ANEL DE CONCRETO CIRCULAR, COM 
060M DE DIAMETRO X 0,30M DE ALTURA X 0,08M 
DE ESPESSURA UNID 500 R$ 47,95 R$ 
23.975,00
14 TAMPA DE CONCRETO ARMADO C/MALHA 
DE FERRO 150X150X020 C/VISITA UNID 100 
R$ 457,00 R$ 45.700,00
15 TAMPA DE CONCRETO ARMADO C/MALHA 
DE FERRO 150X150X020 S/VISITA UNID 100 
R$ 289,40 R$ 28.940,00
16 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO-MODELO RETANGULAR/ TIJOLINHO/ 
PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, 20CM X 
10CM, E = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 
9781), COR NATURAL. M² 2000 R$ 32,05 
R$ 64.100,00
17 TAMPÃO MISTO (FERRO FUNDIDO E CON-
CRETO) TIPO PESADO, DE 105KG, COM DIÃMETRO 
DE 600MM, PADRÃO CEDAE UNID 300 R$ 
352,00 R$ 105.600,00
  VALOR TOTAL        R$ 
1.177.840,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para a eventual aquisição de artefatos de concreto para 
obras de manutenção nos logradouros públicos de acordo 
com o Termo de Referência- ANEXO I do Edital, a fim de 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Municí-
pio de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendi-
da, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local es-
tabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/
Entidade Gestora, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
contados a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser 
convidada a firmar contratações de fornecimento, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, 
e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado 
em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser con-
vocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitados as condições de fornecimento, os preços e os 
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da Cidade de São João de Meriti
A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local es-
tabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/
Entidade Gestora, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
contados a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser 
convidada a firmar contratações de fornecimento, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, 
e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registra-
do em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser 
convocados os demais fornecedores classificados na licita-
ção, respeitados as condições de fornecimento, os preços e 
os prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a do-
cumentação juntamente com a requisição de pagamento 
para a cobrança respectiva no Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta 
corrente da firma detentora da ATA, devendo a mesma 
fornecer dados como nome e número do banco, nome e 
número da agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo Geral da Prefeitura a Solicitação de Pagamento, 
juntamente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de 
Empenho e do Contrato caso firmado, desde que não haja 
embargos justificados da Secretaria Gestora da presente 
ATA, sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discrimi-
nação dos serviços prestados.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabele-
cido acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM 
“pro rata die” entre a data prevista para o vencimento da 
fatura e a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo 
estabelecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de 
São João de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela 
detentora/contratada, à título de compensação financeira, 
calculado de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados 
a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data 
prevista para o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra a Prefeitura Municipal de São João de Meriti verifi-
cando o CNPJ do emissor da nota de Empenho.  
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dota-
ções orçamentárias indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer 

EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida 
Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de 
Meriti/RJ, CEP: 25.555-201, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato representado por seu 
Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira Neto, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-26555-8, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a empresa 
SÓ ATLAS EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIOS 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ 39.489.554/0001-30, loca-
lizada à Rua Maestro Vila Lobos, nº 175, Jardim Meriti, 
São João de Meriti, RJ, CEP.: 25.565-230, neste ato 
representada por seu representante legal  ESTER ROSE 
DE SOUZA GOMES, brasileira, casada, empresária, 
portadora da carteira de identidade 10.681.036-9, IFP/RJ 
e do CPF 077.507.077-78, conforme alteração contratual, 
denominada DETENTORA,  resolvem, nos termos dos 
Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, 
bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas 
posteriores alterações e, em conformidade com o resul-
tado do Pregão n.º 20/2017, devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de 
materiais de construção diversos, para execução de obras 
de construção e pavimentação, de acordo com o Termo de 
Referência- ANEXO I do Edital (fls. 100/102), da Proposta 
de fls. 172, pelo menor preço unitário ofertado referente os 
itens, conforme tabela abaixo:

ITEM 
DESCRIÇÃO 
UNID QT MÍNIMA QT MÁXIMA R$ UNITÁ-
RIO R$ TOTAL MÍNIMO R$ TOTAL MÁXIMO
01 AREIA LAVADA M³ 2.500 5.000 
50,95 127.375,00 254.750,00
02 PÓ DE PEDRA M³ 4.000 8.000 
48,30 193.200,00 386.400,00
03 PEDRA 0 M³ 4.000 8.000 
76,00 304.000,00 608.000,00
04 PEDRA 1 M³ 3.000 6.000 
73,10 219.300,00 438.600,00
05 BRITA CORRIDA M³ 6.000 
12.000 52,75 316.500,00 633.000,00
TOTAIS ESTIMADO 1.160.375,00 2.320.750,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para a eventual aquisição de materiais de construção di-
versos, para execução de obras de construção e pavimenta-
ção, de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I do 
Edital (fls. 100/102), da Proposta de fls. 172, pelo menor 
preço unitário ofertado referente os itens, a fim de atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Municí-
pio de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendi-
da, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

cial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente 
demonstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, o fornecedor será informado por correspon-
dência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço 
registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 
relativas ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Admi-
nistração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS
A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos 
pagamentos efetuados ao contratado, percentuais equiva-
lentes aos encargos incidentes, do valor bruto dos serviços 
realizados e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da 
lei federal 9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de 
serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
pelo detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contra-
tual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso 
XIII da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMEN-
TO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e alte-
rações subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Muni-
cipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos do 
edital do correspondente pregão e seus anexos, bem como 
à proposta do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instru-
mento.
São João de Meriti, 08 de AGOSTO de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

PIARTERPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP,
 inscrita no CNPJ nº 05.136.735/0001-60
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tual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso 
XIII da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMEN-
TO
Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e altera-
ções subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Munici-
pais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos do edital 
do correspondente pregão e seus anexos, bem como à 
proposta do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instru-
mento.
São João de Meriti, 14 de AGOSTO de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

SÓ ATLAS EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIOS 
LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ 39.489.554/0001-30
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida 
Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de 
Meriti/RJ, CEP: 25.555-201, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato representado por seu 
Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira Neto, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-26555-8, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a empresa 
AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-
-EPP, inscrita no CNPJ 04.678.980/0001-37, localizada à 
Estrada Benjamim Constante, 670, Nova Cidade, Niló-
polis, RJ, CEP.: 26.535-010, neste ato representada por 
seu representante legal  MÁRIO VIEIRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de 
identidade 08.151.004-2, IFP/RJ e do CPF 028.014.057-
60, conforme alteração contratual, denominada DETEN-
TORA,  resolvem, nos termos dos Decretos Municipais 
4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, bem como da Lei 
8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas posteriores altera-
ções e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 
37/2017, devidamente homologado, REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual contratação de empresa especiali-
zada em locação e operacionalização de veículos, cami-
nhões e máquinas pesadas, incluindo o destino final de 
resíduos sólidos da construção civil (RCC), coletados no 
município, que acarretam danos a saúde pública, ao meio 
ambiente, transtornos a pedestres e condutores de veículos 
em geral,  de acordo com o Termo de Referência- ANEXO 
I do Edital (fls. 109/113), da Proposta de fls. 193/195, pelo 
menor preço unitário ofertado referente os itens, conforme 
tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS
     UNITÁRIO  
TOTAL 
1 Contratação de empresa especializada em locação 
e operacionalização de veículos, caminhões e máquinas 
pesadas incluindo o destino final de resíduos sólidos de 
Construção Civil (RCC) coletados no município, que 
acarretam danos à saúde pública, ao meio ambiente, trans-
tornos a pedestres e condutores de veículos em geral, etc., 

cobrado judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a exe-
cução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obriga-
ções constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empe-
nho ou equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão admi-
nistrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente 
deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos inci-
sos I a XII e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou par-
cial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente 
demonstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, o fornecedor será informado por correspon-
dência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço 
registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 
relativas ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Admi-
nistração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos 
pagamentos efetuados ao contratado, percentuais equiva-
lentes aos encargos incidentes, do valor bruto dos serviços 
realizados e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da 
lei federal 9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de 
serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
pelo detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contra-

ampla e completa fiscalização na entrega do objeto, e, 
em nenhuma hipótese a fiscalização eximirá o contratado 
das responsabilidades contratuais e legais, bem como as 
sanções civis e criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 
8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E 
DA SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 
71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou 
federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apre-
sentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 
e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à 
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista 
ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empre-
gado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 
8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transfe-
rência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impli-
quem em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar a ata de registro de preço, o 
contrato ou retirar a nota de empenho, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Secre-
taria Municipal de Administração de São João de Meriti 
pelo mesmo período, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e/ou no contrato e das demais cominações legais, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabili-
dades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta 
licitação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, 
incididos sobre o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Administração de São João de Meriti, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo admi-
nistrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventual-
mente devidos por esta Administração à adjudicatária ou 
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da Cidade de São João de Meriti
Será responsável pelos danos causados diretamente à con-
tratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista 
ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empre-
gado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 
8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transfe-
rência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impli-
quem em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar a ata de registro de preço, o 
contrato ou retirar a nota de empenho, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria 
Municipal de Administração de São João de Meriti pelo 
mesmo período, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e/ou no contrato e das demais cominações legais, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabili-
dades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta 
licitação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, 
incididos sobre o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Administração de São João de Meriti, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo admi-
nistrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventual-
mente devidos por esta Administração à adjudicatária ou 
cobrado judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a exe-
cução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obriga-
ções constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empe-
nho ou equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão admi-

e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado 
em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser con-
vocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitados as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado.
CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO
A empresa detentora/contratada deverá apresentar a do-
cumentação juntamente com a requisição de pagamento 
para a cobrança respectiva no Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta 
corrente da firma detentora da ATA, devendo a mesma 
fornecer dados como nome e número do banco, nome e 
número da agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo Geral da Prefeitura a Solicitação de Pagamento, 
juntamente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de 
Empenho e do Contrato caso firmado, desde que não haja 
embargos justificados da Secretaria Gestora da presente 
ATA, sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discrimina-
ção dos serviços prestados.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabele-
cido acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM 
“pro rata die” entre a data prevista para o vencimento da 
fatura e a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo 
estabelecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de 
São João de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela 
detentora/contratada, à título de compensação financeira, 
calculado de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados 
a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data 
prevista para o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra a Prefeitura Municipal de São João de Meriti verifi-
cando o CNPJ do emissor da nota de Empenho.  
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dota-
ções orçamentárias indicadas no Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer 
ampla e completa fiscalização na entrega do objeto, e, 
em nenhuma hipótese a fiscalização eximirá o contratado 
das responsabilidades contratuais e legais, bem como as 
sanções civis e criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E 
DA SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 
71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou 
federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apre-
sentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 
e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.

conforme a seguir:    
 1-Disposicao final de materiais e resíduos de 
obras em locais de operação e disposição final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento 
e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, 
sendo comprovada conforme legislação pertinente. T 
230.769,24 12,82 2.958.461,66
 2-CARRETA PARA TRANSPORTE 
PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 
DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA H 
4.800,00 211,80 1.016.640,00
 3-CAMINHAO COM CARROCERIA 
FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE 
MOTORISTA H 52.800,00 115,85 
6.116.880,00
 4-PA CARREGADEIRA(CARREGADOR 
FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA 
EM TORNO DE 3,10M3,INCLUSIVE OPERADOR H 
7.200,00 209,67 1.509.624,00
 5-RETRO-ESCAVADEIRA/
CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TOR-
NO DE92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 
1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA 
DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR H 
12.000,00 93,29 1.119.480,00
CUSTO PARCIAL DOS SERVIÇOS 12.721085,66 
BDI 1.272.108,50
VALOR PARCIAL DOS SERVIÇOS 
13.993.194,22
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para a eventual contratação de empresa especializada em 
locação e operacionalização de veículos, caminhões e 
máquinas pesadas, incluindo o destino final de resíduos 
sólidos da construção civil (RCC), coletados no município, 
que acarretam danos a saúde pública, ao meio ambien-
te, transtornos a pedestres e condutores de veículos em 
geral,  de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I 
do Edital (fls. 109/113), da Proposta de fls. 193/195, pelo 
menor preço unitário ofertado referente os itens, a fim de 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Municí-
pio de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendi-
da, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 

Os objetos contratados deverão ser entregues no local es-
tabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/
Entidade Gestora, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
contados a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser 
convidada a firmar contratações de fornecimento, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, 
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da, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.
CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vali-
dade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZOS DE 
ATENDIMENTO 
Os objetos contratados deverão ser entregues no local es-
tabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/
Entidade Gestora, no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
contados a partir do documento de requisição.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNE-
CIMENTO 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser 
convidada a firmar contratações de fornecimento, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, e seus anexos, 
e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registra-
do em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser 
convocados os demais fornecedores classificados na licita-
ção, respeitados as condições de fornecimento, os preços e 
os prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a do-
cumentação juntamente com a requisição de pagamento 
para a cobrança respectiva no Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta 
corrente da firma detentora da ATA, devendo a mesma 
fornecer dados como nome e número do banco, nome e 
número da agência e número da conta corrente.
O crédito em conta corrente será efetuado na conta da em-
presa, sendo que a empresa detentora deverá protocolar no 
Protocolo Geral da Prefeitura a Solicitação de Pagamento, 
juntamente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de 
Empenho e do Contrato caso firmado, desde que não haja 
embargos justificados da Secretaria Gestora da presente 
ATA, sendo que a Prefeitura efetuará o pagamento em 30 
(trinta) dias após a entrega efetiva dos materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como discrimi-
nação dos serviços prestados.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabele-
cido acima, o valor será atualizado de acordo com o IGPM 
“pro rata die” entre a data prevista para o vencimento da 
fatura e a data do efetivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo 
estabelecido para pagamento, a Prefeitura Municipal de 
São João de Meriti fará jus a um desconto, concedido pela 
detentora/contratada, à título de compensação financeira, 
calculado de acordo com o IGPM “pro rata die”, contados 
a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data 
prevista para o mesmo.
Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra a Prefeitura Municipal de São João de Meriti verifi-
cando o CNPJ do emissor da nota de Empenho.  
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para  pagamento, prosseguindo-se a 
contagem somente após a apresentação da nova documen-
tação isenta de erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas 
oriundas da aquisição do objeto correrão à conta das dota-
ções orçamentárias indicadas no Edital.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-
-EPP, 
inscrita no CNPJ 04.678.980/0001-37EMPRESA DETEN-
TORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida 
Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de 
Meriti/RJ, CEP: 25.555-201, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato representado por seu 
Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira Neto, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-26555-8, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a em-
presa FTC TRANSPORTE, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 17.237.187/0001-44, 
localizada à Rua Natan Rosemboim, 223, Jardim Nova 
Era, Nova Iguaçu, RJ, CEP.: 26.266.120, neste ato re-
presentada por FÁBIO DA COSTA TORRES, brasileiro, 
casado, administrador, portador da carteira de identidade 
09.009.473-1, DETRAN/RJ e do CPF 036.467.147-51, 
conforme alteração contratual, denominada DETEN-
TORA,  resolvem, nos termos dos Decretos Municipais 
4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, bem como da Lei 
8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas posteriores altera-
ções e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 
28/2017, devidamente homologado, REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual aquisição de materiais, artefatos 
de ferro e concreto para obras de manutenção das redes 
Fluviais e Pluviais nos logradouros públicos do Municí-
pio,  de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I 
do Edital (fls. 100/103), da Proposta de fls. 139/140, pelo 
menor preço unitário ofertado referente os itens, conforme 
tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT 
R$ TOTAL
1 Tampões de ferro articulado para poço de visita 
de caixa de esgoto, para trânsito pesado, diâmetro de 600 
mm, PCSJM, com inscrição PCSJM. UNID 1000 
297,00 297.000,00
2 Tampões de ferro articulado para poço de visita 
de rede fluvial, para trânsito pesado, diâmetro de 600 mm, 
PCSJM, com inscrição PCSJM. UNID 1000 
297,00 297.000,00
3 Grelha de ferro fundido articulado, para caixa de 
ralo, para trânsito pesado, padrão PCSJM, com inscrição 
PCSJM, com dimensões de 40x100 cm. UNID 4000 
132,13 52.852,00
VALOR TOTAL REGISTRADO 646,852,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para a eventual para eventual aquisição de materiais, 
artefatos de ferro e concreto para obras de manutenção das 
redes Fluviais e Pluviais nos logradouros públicos do Mu-
nicípio,  de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I 
do Edital (fls. 100/103), da Proposta de fls. 139/140, pelo 
menor preço unitário ofertado referente os itens, a fim de 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Municí-
pio de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendi-

nistrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente 
deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos 
I a XII e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou par-
cial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente 
demonstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, o fornecedor será informado por correspon-
dência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço 
registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 
relativas ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Admi-
nistração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos 
pagamentos efetuados ao contratado, percentuais equiva-
lentes aos encargos incidentes, do valor bruto dos serviços 
realizados e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da 
lei federal 9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de 
serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
pelo detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES

Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contra-
tual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso 
XIII da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMEN-
TO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e alte-
rações subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Muni-
cipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos do 
edital do correspondente pregão e seus anexos, bem como 
à proposta do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instru-
mento.
São João de Meriti, 14 de AGOSTO de 2017.
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da Cidade de São João de Meriti
condições ofertadas em sua proposta durante a vigência da 
presente ATA, bem como, durante toda a execução contra-
tual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso 
XIII da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FUNDAMEN-
TO
Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e altera-
ções subsequentes, lei federal 10.520/02, Decretos Munici-
pais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, termos do edital 
do correspondente pregão e seus anexos, bem como à 
proposta do contratado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Art.55, Inc. I da Lei 8666/93

Fica eleito o Foro da Comarca de São João de Meriti para 
dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instru-
mento.
São João de Meriti, 17 de AGOSTO de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

FTC TRANSPORTE, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME,
 inscrita no CNPJ 17.237.187/0001-44

O valor da multa, aplicada após o regular processo admi-
nistrativo, poderá ser descontado de pagamentos eventual-
mente devidos por esta Administração à adjudicatária ou 
cobrado judicialmente.
As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 
10.2.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
pena de multa.
O contratado fica obrigado a manter durante toda a exe-
cução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor não cumprir com as obriga-
ções constantes no edital de registro de preços;
b) quando o fornecedor não retirar a nota de empe-
nho ou equivalente no prazo estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa a rescisão admi-
nistrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente 
deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos inci-
sos I a XII e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou par-
cial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste 
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente 
demonstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, o fornecedor será informado por correspon-
dência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço 
registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 
relativas ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da 
prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Admi-
nistração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
artigo 77 da lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E 
ENCARGOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos 
pagamentos efetuados ao contratado, percentuais equiva-
lentes aos encargos incidentes, do valor bruto dos serviços 
realizados e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da 
lei federal 9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de 
serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Fica a presente ATA vinculada aos termos do edital do cor-
respondente pregão e seus anexos, bem como à proposta 
pelo detentor/contratado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES
Fica o detentor/contratado obrigado a manter todas as 

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A gestora/contratante reserva-se o direito de exercer 
ampla e completa fiscalização na entrega do objeto, e, 
em nenhuma hipótese a fiscalização eximirá o contratado 
das responsabilidades contratuais e legais, bem como as 
sanções civis e criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 
8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE E 
DA SANÇÃO

O fornecedor se responsabilizará pelos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, comerciais, fiscais, conforme artigo 
71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou 
federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apre-
sentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamentos e quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsi-
diariedade para com os encargos que o contratado venha a 
inadimplir perante terceiros e o Estado, conforme artigo 71 
e parágrafo primeiro da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à 
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista 
ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empre-
gado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 
8.666/93.
Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transfe-
rência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impli-
quem em substituição do contratado por outra empresa.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar a ata de registro de preço, o 
contrato ou retirar a nota de empenho, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Secre-
taria Municipal de Administração de São João de Meriti 
pelo mesmo período, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e/ou no contrato e das demais cominações legais, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabili-
dades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades:
Pelo atraso injustificado na execução do objeto desta 
licitação:
  a) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, 
incididos sobre o valor da multa;
Pela inexecução parcial ou total do contrato:
  a) advertência;
  b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o 
valor homologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 
Municipal de Administração de São João de Meriti, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
  d) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade.

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que 
através da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0351/2017 - SEMAD  e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal 
de Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003485/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual pres-
tação de serviços de sinalização semafórica e eletrônica, nas vias 
públicas do Município de São João de Meriti, compreendendo 
implantação, manutenção e modernização, com fornecimento de 
mão de obra, equipamentos e materiais necessários para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública de São João 
de Meriti. Data de abertura: 20/09/2017 às 11:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003486/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual presta-
ção de serviços de sinalização horizontal e vertical, nas vias públicas 
do Município de São João de Meriti, compreendendo implantação, 
manutenção e modernização, com fornecimento de mão de obra, 
equipamentos e materiais necessários, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Ordem Pública de São João de Meriti. 
Data de abertura: 21/09/2017 às 11:00 horas. 
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-
tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos 
Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 às 17:00 
horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, Pen 
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. Raquel Basílio de Oliveira – Pregoeira. São 
João de Meriti, 01 de Setembro de 2017.   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº.  273/2017-MD.

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, ALEXANDRE PIMENTA RUFINO, matrícula nº. 
2461-08, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Legisla-
tivo, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  274/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, JANAINA VIEIRA ELIAS GOMES, matrícula nº. 
2378-06, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico das Comis-
sões, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          

PORTARIA Nº.  279/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMER, RAFAEL INACIO PEREGRINO, matrícula nº. 2464-08, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, símbolo 
AS-2, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  278/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, 
matrícula nº. 2463-08, para exercer o Cargo em Comissão de Asses-
sor Técnico Administrativo, símbolo AS-2, da Câmara Municipal 
de São João de Meriti, a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  277/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, RENATA CAROLINA GOMES MOREIRA, ma-
trícula nº. 2323-02, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico 
Administrativo, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João 
de Meriti, a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico das Comissões, 
símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir 
de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  276/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, DANIEL ROSÁRIO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 
2423-10, do Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, símbolo 
AS-2, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  275/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, MARCIO ELIAS GOMES, matrícula nº. 2462-04, para 

PODER LEGISLATIVO



São João de Meriti
Terça-feira, 05 de setembro de 2017
Ano XV   N° 474122 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti
PORTARIA Nº.  280/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, LEANDRO LUIS SANT ANNA BEZERRA, ma-
trícula nº. 2389-09, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico 
das Comissões, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João 
de Meriti, a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  281/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, SARITA DE ALMEIDA RIBEIRO, matrícula nº. 
2390-12, do Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, símbolo 
AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  285/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, JEOVANE ALVES VARDIERO, matrícula nº. 2466-10, 
para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, símbolo 
AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  284/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, ROBERTO MONTE CHAHIM, matrícula nº. 2465-
06, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico das 
Comissões, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João de 
Meriti, a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

Comissões, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João de 
Meriti, a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  283/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, LEANDRO LUIS SANT ANNA BEZERRA, matrícula 
nº. 2389-09, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Gabi-
nete, símbolo AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  282/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, SARITA DE ALMEIDA RIBEIRO, matrícula nº. 2390-
12, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico das 

PORTARIA Nº.  286/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

     
 R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, SIMONE MOREIRA CALENZANI, matrícula nº. 
2457-01, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico de Planeja-
mento, símbolo AS-2, da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário
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PORTARIA Nº.  287/2017-MD.

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, SIMONE MOREIRA CALENZANI, matrícula nº. 
2457-01, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Adminis-
trativo, símbolo AS-3, da Câmara Municipal de São João de Meriti, 
a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  288/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

EXONERAR, VIRGIL GRISSON DOS SANTOS, matrícula nº. 
2460-09, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, sím-
bolo AS-3, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 
1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  292/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, MICHAEL MARQUES DE BRITO, matrícula nº. 
2182-09, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, 
símbolo AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir 
de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 08 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  291/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, JORGE ADOLFO WAKOFF PEREIRA, matrícula nº. 
2470-05, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, 
símbolo AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir 
de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 08 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

de São João de Meriti, a partir de 1º. agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 01 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  290/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, WAVERTON MUNIZ RIBEIRO, matrícula nº. 2469-05, 
para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, símbolo 
AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 08 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário

PORTARIA Nº.  289/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR CLAUDIA FERNANDA TAVARES LORENA MA-
THIAS, matrícula nº. 2467-05, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assessor Administrativo, símbolo AS-3, da Câmara Municipal 

PORTARIA Nº.  293/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
     

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, MARCOS ANTONIO DE FARIA, matrícula nº. 2471-
12, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, símbolo 
AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 08 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário
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AS-1, da Câmara Municipal de São João de Meriti, a partir de 1º. 
agosto de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São João de Meriti, em 08 de agosto de 2017.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

 PORTARIA Nº.  294/2017-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

R  E  S  O  L  V  E:

NOMEAR, LEILA MARQUES COSTA, matrícula nº. 2472-10, 
para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, símbolo 

AMILTON MACHADO DOMINGUES                                     
1º. Vice-Presidente

GIOVANI LEITE DE ABREU
2º. Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                                       
1º Secretário                                                           

JOÃO DANTAS DE MELLO                          
2º Secretário


