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PODER EXECUTIVO

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 

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7853/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
 
C O N C E D E R, a funcionária RIVANDA RABELO SANTOS 
SILVA, Professor II - Matrícula nº 24819, do quadro de pessoal 
permanente da Secretaria Municipal de Educação, Licença Prêmio, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao 3º (terceiro) decênio, 
com base no art. 123 da Lei 258/82, conforme despacho da Douta 
Procuradoria  exarado nos autos do Processo nº 16437/2014.

Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2017.
                                 
                                                                                                                                                                                                                     

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7668/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

P O R T A R I A Nº 7667/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, CRISTIANA 
DA CONCEIÇÃO CASTOR DA SILVA - Matrícula nº 97194, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social 
Básica, Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7669/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, LILIANA CAS-
TRO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Matrícula nº 99971, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social 
Básica, Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7076/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 16 de agosto de 2017, ELIESER ALVES 
DA SILVA JUNIOR - Matrícula nº 13912, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 18 
de agosto de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                       

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7674/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, REJANE DIAS 
BARBOSA BASILIO - Matrícula nº 99972, para exercer o Cargo 
em Comissão de Coordenador de Assistência à População de Rua, 
Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7676/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, MICHEL SILVA 
FERREIRA DA BRAZA - Matrícula nº 13243, para exercer o Cargo 
em Comissão de Coordenador de Gestão Orçamentária, Símbolo 
CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7671/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, SABRINA 
GOMES TELES DA COSTA - Matrícula nº 13325, para exercer o 
Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social Básica, 
Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7670/2017-SEMAD
                                                                                                   
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, MARCIA RE-
GINA PAIVA GUIMARAES - Matrícula nº 7905, para exercer o 
Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social Básica, 
Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                        

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7672/2017-SEMAD
                                                                                                   
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, VALERIA 
PEREIRA DE CARVALHO - Matrícula nº 12412, para exercer o 
Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social Básica, 
Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                               

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7673/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, ALICE CER-
QUEIRA DE ARAGAO - Matrícula nº 82444, para exercer o Cargo 
em Comissão de Coordenador de Assistência Social Especial, 
Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2017, ISABEL CRIS-
TINA LIMA NASCIMENTO - Matrícula nº 12411, para exercer o 
Cargo em Comissão de Coordenador de Assistência Social Básica, 
Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 09 
de outubro de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO 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 PRINT KARIOCA 
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
18.038.277/0001-79, localizada à Rua Dona Isabel, 130 – parte, 
Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.032-060, neste ato repre-
sentada por JOÃO LUCAS BERGO PINTO, brasileiro, casado, 
sócio proprietário, portador da carteira de identidade n.º 071012504 
DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 832.548.707-00, conforme 
instrumento acostado aos autos, 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 
suas posteriores alterações e, em conformidade com o resultado 
do Pregão n.º 036/2017, devidamente homologado, REGISTRAR 
OS PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Termo de Re-
ferência- ANEXO I do Edital e da Proposta ofertada, pelo menor 
preço unitário ofertado referente os itens, conforme tabela abaixo:
ITEM 
UNID DESCRIÇÃO QTDE
MAX. R$ UNIT R$ TOTAL
2 BLOCO Bloco (100x1) - offset 75g - 10x15 cm - 1x0 
5.000 3,65 18.250,00
3 BLOCO Bloco (50x2) - autocopiativo - 55 CB 
– 21x14 cm - Formulário continuo - 1x0 30.000 9,87 
296.100,00
4 BLOCO Bloco (50x2) - offset 75g - 10x15 cm - 1x0 
5.000 3,62 18.100,00
5 BLOCO Bloco (100x1) - offset 75g - 10x15 cm - 1x1 
5.000 3,35 16.750,00
6 BLOCO Bloco (50x2) - offset 75g - 10x15 cm - 1x1 
5.000 3,72 18.600,00
7 BLOCO Bloco (100x1) - offset 75g - 15x21 cm - 1x0 
10.000 5,72 57.200,00
8 BLOCO Bloco (50x2) - offset 75g - 15x21 cm - 1x0 
5.000 5,92 29.600,00
9 BLOCO Bloco (100x1) - offset 75g - 15x21 cm - 1x1 
5.000 6,24 31.200,00
10 BLOCO Bloco (50x2) - offset 75g - 15x21 cm - 1x1 
5.000 6,70 33.500,00
11 BLOCO Bloco (50x3) - 1ª via offset 75g - 2ª via super 
Bond Rosa e Azul - 21x29,7 cm - 1x0 20 1 3 3 , 5 5  
2.671,00
13 BLOCO Bloco (100x1) - offset 75g - 30x21 cm - 1x0 
5.000 9,84 49.200,00
14 BLOCO Bloco (100x1) - offset 75g - 30x21 cm - 1x1 
2.500 11,46 28.650,00
15 BLOCO Bloco (50x2) - offset 75g - 30x21 cm - 1x0 
2.500 11,09 27.725,00
16 BLOCO Bloco (50x2) - offset 75g - 30x21 cm - 1x1 
2.500 11,45 28.625,00
19 UNID Capas de processo - Cartão Bristol 240 g/ 
kraft - (A) 32x47,5 cm (F) 32x23,7 cm 1x0 25.000 1,78 
44.500,00
22 UNID cartão - Duo Design 240g - 9x5 cm - c/ lamina-
ção fosca e verniz localizado 60.000 0,26 15.600,00
23 UNID Cartão - offset 180g - 15x10 cm - 1x1 
100.000 0,09 9.000,00
24 UNID Cartão - Cartão Bristol Azul 240g - 15x21 cm 
- 4x4 100.000 0,35 35.000,00
25 UNID Cartão - offset 180g - 11x16 cm - 1x1 
100.000 0,09 9.000,00
26 UNID Cartão - offset 180g - 13x21 cm - 1x1 
50.000 0,11 5.500,00
27 UNID Certificado - offset 180g - 21x29,7 cm - 4x0 
50.000 0,22 11.000,00
28 UNID envelope carta - offset 90g/ kraft - (A) 27x28,5 

cm (F) 11,4x22,9 cm - 1x0 100.000 0,44 44.000,00
29 UNID Envelope saco P - offset 90g / kraft - 25x36 
cm - 4x0 5.000 1,00 5.000,00
30 UNID Envelope saco grande - offset 120g / kraft - (A) 
47x64 cm (F) 31x40 cm - 1x0 30.000 1 , 3 2  
39.600,00
31 UNID Ficha - offset 180g - 10x12 cm - 1x0 
50.000 0,11 5.500,00
32 UNID Ficha - Cartão bristol Azul - 240g - 15x21 cm 
- 4x1 100.000 0,34 34.000,00
33 UNID Ficha - offset 180g - 11x16 cm - 1x0 
100.000 0,10 10.000,00
34 UNID Ficha - offset 180g - 15x21 cm - 1x0 
200.000 0,07 14.000,00
35 UNID Ficha - offset 180g - 15x21 cm - 1x1 
200.000 0,09 18.000,00
72 UNID Revista 8 págs. - couchê brilho / offset 115g - 
(A) 42x29,7 cm (F) 21x29,7 cm - 4x4 - c/ 2 grampos canoa e verniz 
total na capa 80.000 1,21 96.800,00
73 UNID Revista 16 págs. - couchê brilho / offset 115g - 
(A) 42x29,7 cm (F) 21x29,7 cm - 4x4 - c/ 2 grampos canoa e verniz 
total na capa 30.000 2,31 69.300,00
74 UNID Revista 8 págs. - Couchê brilho / offset 115g - 
(A) 21x30 (F) 15x21 cm - 4x4 - c/ 2 grampos canoa e verniz total 
na capa 80.000 0,90 72.000,00
75 UNID Revista 16 págs. - Couchê brilho / offset 115g 
- (A) 21x30 cm (F) 15x21 cm - 4x4 - c/ 2 grampos canoa e verniz 
total na capa 30.000 1,50 45.000,00
76 UNID Diário de classe 24 págs. - capa: cartão 300g - 
4/0 - (A) 37,4x30 cm - miolo: offset 90g - 1/1 c/ serrilha, grampo 
e dobra 5.000 7,60 38.000,00
77 UNID Diário de classe 36 págs. - capa: cartão 300g - 
4/0 - (A) 37,4x30 cm - miolo: offset 90g - 1/1 c/ serrilha, grampo 
e dobra 5.000 9,54 47.700,00
78 UNID Diário de classe 24 págs. - Capa: cartão 300g - 
4/0 - (A) 40,8x30,2 cm - miolo: offset 90g - 1/1 c/ serrilha, grampo 
e dobra 3.000 15,63 46.890,00
79 UNID Diário de classe 36 págs. - Capa: cartão 300g - 
4/0 - (A) 40,8x30,2 cm - miolo: offset 90g - 1/1 c/ serrilha, grampo 
e dobra 5.000 18,47 92.350,00
80 UNID Registro descritivo 8 págs. - capa: cartão 300g 
- 4/0- miolo: offset 90g - 1/1 - (A) 42x29,7 cm c/ vinco, grampo e 
dobra 5.000 6,75 33.750,00
81 UNID Registro descritivo 12 págs. - capa: cartão 300g 
- 4/0- miolo: offset 90g - 1/1 - (A) 42x29,7 cm c/ vinco, grampo e 
dobra 5.000 9,36 46.800,00
82 UNID Registro descritivo agrupada 40 págs. Couchê 
150 g - (A) 42x29,7 cm c/ dobra e wire-o 5.000 16,95 
84.750,00
83 UNID Registro descritivo agrupada 80 págs. Couchê 
150 g - (A) 42x29,7 cm c/ dobra e wire-o 5.000 32,46 
162.300,00
84 UNID Agenda / livro Escolar 216 págs. Capa: Cartão 
300g - 4/0 - miolo: offset 70g 1/1 - (A) 29,7x21 cm c/ aspiral e 
dobra 15.000 10,84 162.600,00
Valor Total R$ 1.954.111,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRAR OS PREÇOS para 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação (órgão gestor da presente), de acordo com o Termo de 
Referência- ANEXO I do Edital e da Proposta apresentada, pelo 
menor preço unitário ofertado referente os itens.
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 es-
pecífica 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.
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, 
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da Cidade de São João de Meriti
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 
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 demonstra-
das 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 – Ficam reconhecidos os direitos da Administra-
ção, 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/RJ, em 23 de outubro de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

PRINT KARIOCA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,
 CNPJ/MF sob o n.º 18.038.277/0001-79

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2017

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 CULTURA E LAZER EDITORA EIRELE - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 73.376.097/0001-05, localizada à 
Rua Aguiar Moreira, 468, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
21.041-070, neste ato representado por ANDRE LUIZ CORDEI-

RO PASTORA CAVALANTI, brasileiro, casado, gerente, porta-
dor da carteira de identidade n.º 223547860 DIC/RJ, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 124.109.377-64, conforme procuração acosta-
da nos autos, 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 suas posterio-
res alterações e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 
036/2017, devidamente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS 
para eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com o Termo de Referência- 
ANEXO I do Edital e da Proposta ofertada, pelo menor preço 
unitário ofertado referente os itens, conforme tabela abaixo:

ITEM 
UNID DESCRIÇÃO QTDE
MAX. R$ UNIT R$ TOTAL
1 UNID Etiqueta Grande - Adesivo 190g - 21x16 cm 
- 2x0 c/ corte vinco de segurança 5.000 1,75 
8.750,00
12 BLOCO Bloco (50x3) - autocopiativo - 55 CB - 
18,5x16 cm - 1x0 50 143,00 7.150,00
17 UNID Caderneta - offset 180g - (A) 13x24,5 cm (F) 
13x12,2 cm - 1x1 10.000 2,45 24.500,00
18 UNID Caderneta - offset 180g - (A) 13x24,5 cm (F) 
13x12,2 cm - 4x4 20.000 2,83 56.600,00
20 UNID Cartaz 01 - couchê 150g - 29,7x42 cm - 4/0 
c/ fita dupla face no verso 20.000 0,85 17.000,00
21 UNID Cartaz 02 - couchê 150g - 40x60 cm - 4/0 c/ 
fita dupla face no verso 20.000 1,29 25.800,00
36 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
10x15 cm - 4x0 500.000 0,07 35.000,00
37 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
10x15 cm - 4x1 500.000 0,08 40.000,00
38 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
10x15 cm 4x4 500.000 0,09 45.000,00
39 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
10x15 cm - 4x0 500.000 0,09 45.000,00
40 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
10x15 cm - 4x1 500.000 0,11 55.000,00
41 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
10x15 cm 4x4 500.000 0,11 55.000,00
42 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
10x15 cm 4x0 100.000 0,09 9.000,00
43 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g 10x15 
cm - 4x1 100.000 0,13 13.000,00
44 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
10x15 cm - 4x4 100.000 0,13 13.000,00
45 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
10x21 cm 4x0 250.000 0,09 22.500,00
46 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
10x21 cm - 4x1 250.000 0,09 22.500,00
47 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
10x21 cm - 4x4 250.000 0,11 27.500,00
48 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
10x21 cm - 4x0 200.000 0,11 22.000,00
49 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
10x21 cm - 4x1 200.000 0,11 22.000,00
50 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
10x21 cm - 4x4 200.000 0,11 22.000,00
51 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
10x21 cm - 4x0 200.000 0,13 26.000,00
52 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
10x21 cm - 4x1 200.000 0,13 26.000,00
53 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250 g - 
10x21 cm- 4x4 200.000 0,13 26.000,00
54 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
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15x21 cm - 4x0 500.000 0,10 50.000,00
55 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
15x21 cm - 4x1 500.000 0,10 50.000,00
56 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
15x21 cm - 4x4 250.000 0,13 32.500,00
57 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
15x21 cm - 4x0 250.000 0,12 30.000,00
58 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
15x21 cm - 4x1 250.000 0,11 27.500,00
59 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
15x21 cm - 4x4 250.000 0,11 27.500,00
60 UNID Folheto - Couche Brilho / offset 250g - 
15x21 cm - 4x0 250.000 0,12 30.000,00
61 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
15x21 cm - 4x1 250.000 0,13 32.500,00
62 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
15x21 cm - 4x4 250.000 0,13 32.500,00
63 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
30x21 cm - 4x0 250.000 0,13 32.500,00
64 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
30x21 cm - 4x1 250.000 0,13 32.500,00
65 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 115g - 
30x21 cm - 4x4 250.000 0,13 32.500,00
66 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
30x21 cm - 4x0 200.000 0,13 26.000,00
67 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
30x21 cm 4x1 200.000 0,13 26.000,00
68 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 150g - 
30x21 cm - 4x4 200.000 0,13 26.000,00
69 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
30x21 cm - 4x0 200.000 0,27 54.000,00
70 UNID Folheto - Couchê Brilho / offset 250g - 
30x21 cm - 4x1 200.000 0,27 54.000,00
71 UNID Folheto - Couche Brilho / offset 250g - 
30x21 cm - 4x4 200.000 0,27 54.000,00
85 UNID. Plotagem para veículos, com capacidade para 
16 passageiros, com impressão digital de alta resolução (mínimo 
1440 dpi) em vinil adesivo calandrado polimérico de 0,8mm, 
com durabilidade de 2 anos (D5000 3M). Aplicação de verniz 
protetor para aumento de durabilidade da impressão. Totalizando 
40m2. Com adesivação. 30 4.630,00 136.900,00
Valor Total R$ 1.455.200,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRAR OS PREÇOS para 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (órgão gestor da presente), de acordo com o 
Termo de Referência- ANEXO I do Edital e da Proposta apresen-
tada, pelo menor preço unitário ofertado referente os itens.
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 pretendida, assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igual-
dade 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 estabe-
lecido, 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 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 estabeleci-
do 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 orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te 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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-
denciado 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 de-
terminantes 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 responsabilidades 
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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
vo, 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.
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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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 – Ficam reconhecidos os direitos da Administra-
ção, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da 
lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E EN-
CARGOS

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 

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/RJ, em 23 de outubro de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

CULTURA E LAZER EDITORA EIRELE - ME, 
CNPJ/MF n.º 73.376.097/0001-05

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2017

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, identi-
dade n. 85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e a empresa 
HOSPNEW MERITI DISTRIBUIDORA EIRELI ME, inscrita 
no CNPJ 10.517.576/0001-84, localizada à RUA JULIA ALVES 
DOS SANTOS, 02 - VALE SIMPATIA - SÃO JOÃO DE MERI-
TI/RJ, neste ato representada neste ato por Jaqueline Conceição 
de Queiroz, identidade nº 08639744-5 DIC-RJ, 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 confor-
midade com o resultado do Pregão SEMUS n.º 19/2017, devida-
mente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual 
aquisição de material médico hospitalar (correlatos), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João 
de Meriti, pelo menor preço unitário ofertado referente aos itens, 
conforme tabela abaixo:
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANT  
V.Unit.   Valor Total 
     
22 Atadura de Algodão ortopedico (20x1,0)  com registro 
na ANVISA, data de validade e lote UNID 35000  R$          
1,20   R$     42.000,00 
25 Atadura de crepe 13 fios (15cm x 1,8m) com registro 
na ANVISA, data de validade e lote UNID 52500  R$          
0,96   R$     50.400,00 
34 Catete periferico  venoso Tamanho18 G  estéril ,regis-
tro na ANVISA, data de validade e lote UNID 17500  R$          
1,59   R$     27.825,00 
35 Catete periferico venoso Tamanho 16G  estéril , regis-
tro na ANVISA, data de validade e lote UNID 28000  R$          
1,58   R$     44.240,00 
95 Fita para eletrocardiograma  80x30  rolo 
ROLO 1050  R$        13,70   R$     14.385,00 
125 Malha tubular 10cm por 15 metros , com data de vali-
dade e lote UNID 700  R$        17,55   R$     
12.285,00 
126 Malha tubular 15cm por 15 metros , com data de vali-
dade e lote UNID 700  R$        26,70   R$     
18.690,00 
127 Malha tubular 20cm por 15 metros , com data de vali-
dade e lote UNID 700  R$        35,40   R$     

24.780,00 
143 Papel grau cirurgico 30cm x 100m  com indicacor 
quimico que muda de cor após esterilização ROLO 70 
 R$      386,90   R$     27.083,00 
158 Seringa descartavel estéril sem agulha 1 ml embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade  
UNID 70000  R$          0,41   R$     28.700,00 
190 Sonda uretal nº 10   estéril embalado individualmente 
com registro na ANVISA lote e data de validade UNID 
52500  R$          1,19   R$     62.475,00 
 TOTAL REGISTRADO  R$                                 352.863,00 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de material médico hospitalar (correlatos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de São João de Meriti, 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 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 estabe-
lecido, 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 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 Em-
penho e do Contrato caso firmado, desde que não haja embargos 
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justificados da Secretaria Gestora da presente ATA, sendo que a 
Prefeitura efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após a entre-
ga 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 estabeleci-
do 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 documentação isenta de 
erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te 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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-

denciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo período, sem preju-
ízo das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais 
cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes 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 responsabilidades 
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 lici-
tação 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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
vo, 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 
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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-

mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 EN-
CARGOS

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 
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, 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, 

HOSPNEW MERITI DISTRIBUIDORA EIRELI ME, 
inscrita no CNPJ 10.517.576/0001-84
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2017

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, identi-
dade n. 85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e a empresa 
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da Cidade de São João de Meriti
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no 
CNPJ 24.602.657/0001-97, localizada à RUA DOM MANUEL, 
95 - DOM RODRIGO - NOVA IGUAÇU/RJ, neste ato repre-
sentada por Angelita da Conceição Chaves Teixeira, identidade 
nº 062113600 IFP-R, 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 resulta-
do do Pregão SEMUS n.º 19/2017, devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de material 
médico hospitalar (correlatos), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, pelo menor 
preço unitário ofertado referente aos itens, conforme tabela 
abaixo:
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANT  
V.Unit.   Valor Total 
     
14 Alcool 70% de 1 litro  LITRO 7000  R$             
10,35   R$     72.450,00 
16 Alcool 92,8° de1 litro LITRO 3500  R$             
11,70   R$     40.950,00 
29 Atadura gessada 10cm por 3 metros  com registro na 
ANVISA, data de validade e lote UNID 17500  R$               
2,22   R$     38.850,00 
44 Coletor de perfurocortantes de 13 litros UNID 1050 
 R$               6,57   R$       6.898,50 
45 Coletor de Urina Aberto (bolsa colet.) DE 1.200ML  
com registro na ANVISA, data de validade e lote UNID 2100 
 R$               5,00   R$     10.500,00 
53 Detergente enzimático galão de 5 litros LITROS 70 
 R$           770,00   R$     53.900,00 
57 Dispositivo para infusão intravenoso numero 23  caixa 
com 100 unidades embalada individualmente com registro na 
anvisa, lote e data de validade CX 700  R$             
38,00   R$     26.600,00 
64 Equipo de infusao de solução injetavel  microgotas 
esteril embalado individualmente com registro na ANVISA, data 
de validade e lote UNID 33600  R$               2,42   R$     
81.312,00 
70 Equipo para infusão multivia  infantil com forma em Y. 
Com dois ramos incolores de PVC flexível, cada um deles com 
um conecto e tampa na parte superior.esteril, embalado indivi-
dualmente com data de validade, lote e registro na ANVISA 
UNID 10500  R$               5,00   R$     52.500,00 
168 Sonda aspiração traqueal nº10  estéril  embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
UNID 35000  R$               0,90   R$     31.500,00 
169 Sonda aspiração traqueal nº12  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
UNID 35000  R$               0,97   R$     33.950,00 
 TOTAL REGISTRADO  R$                                      
449.410,50 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de material médico hospitalar (correlatos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de São João de Meriti, 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 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 estabe-
lecido, 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 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 Em-
penho 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 entre-
ga 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 estabeleci-
do 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 documentação isenta de 
erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te 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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-
denciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo período, sem preju-
ízo das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais 
cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes 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 responsabilidades 
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 lici-
tação 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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
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vo, 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 
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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 EN-
CARGOS

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 
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, 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, 

RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, 
inscrita no CNPJ 24.602.657/0001-97
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 26/2017

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, identi-
dade n. 85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e a empresa 
HOSP-RIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI LTDA, inscrita 
no CNPJ 00.350.160/0001-60, localizada à RUA JOÃO MORA-
ES CARDOSO, 1361 - NILÓPOLIS - RIO DE JANEIRO / RJ, 
representada neste ato por Carlos Henrique de Lima, identidade 
nº 086496437 IFP-RJ, 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 resulta-
do do Pregão SEMUS n.º 19/2017, devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de material 
médico hospitalar (correlatos), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, pelo menor 
preço unitário ofertado referente aos itens, conforme tabela 
abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID  QUANT  V.Unit.   
Valor Total 
     
9 Agulhas 25x 7 caixa com 100 unidades  descartável 
,estéril ,atoxica e apirogenica, embalada individualmente com 
registro na anvisa cx 700  R$             12,00   R$       
8.400,00 
10 Agulhas 25x 8 caixa com 100 unidades  
descartável,estéril ,atoxica e apirogenica, embalada individu-
almente com registro na anvisa cx 350  R$             
12,00   R$       4.200,00 
11 Agulhas 30x 7 caixa com 100 unidades descartável, 
estéril ,atoxica e apirogenica, embalada individualmente com 
registro na anvisa cx 350  R$             12,00   R$       

4.200,00 
17 Algodão hidrofilo 250g com registro na ANVISA, data 
de validade e lote unid 2.100  R$              9,80   R$     
20.580,00 
23 Atadura de crepe 13 fio (10cm x1,8m) com registro na 
ANVISA, data de validade e lote unid 35.000  R$              
0,60   R$     21.000,00 
30 Avental manga Longa tamanho único, descarta-
vel em TNT unid 7.000  R$              2,49   R$     
17.430,00 
41 Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto embala-
do individualmente estéril, com registro na ANVISA unid 
5.250  R$              1,87   R$       9.817,50 
43 Cobertura para óbito de polietileno com zíper frontal  
90 x 220cm unid 2.800  R$             26,99   R$     
75.572,00 
51 Conjunto escova e esponja plástica com dupla face, 
embebida com solução degermante com 22ml de digluconato 
de clorexidina 2% e tensoativo. unid 700  R$              
2,47   R$       1.729,00 
56 Dispositivo para infusão intravenoso numero 21 caixa 
com 100 unidades embalada individualmente com registro na 
anvisa, lote e data de validade cx 700  R$             
38,05   R$     26.635,00 
58 Dispositivo para infusão intravenoso numero 25 caixa 
com 100 unidades embalada individualmente com registro na 
anvisa, lote e data de validade cx 350  R$             
38,05   R$     13.317,50 
59 Dispositivo para infusão intravenoso numero19 caixa 
com 100 unidades embalada individualmente com registro na 
anvisa, lote e data de validade cx 350  R$             
38,00   R$     13.300,00 
61 Eletrodo descartavel cardiaco adulto tamanho 
44x32mm pacote com 50 unidades, adesivo na face inter-
na, com data de validade e lote. cx 105  R$             
28,00   R$       2.940,00 
66 Equipo de infusao por gravidade macrogotas com 
dispositivo de controle de fluxo, esteril , embalado individual-
mente, com lote e data de validade unid 87.500  R$              
1,96   R$   171.500,00 
71 Equipo para infusão multivia com forma em Y. Com 
dois ramos incolores de PVC flexível, cada um deles com um 
conecto e tampa na parte superior.esteril, embalado individual-
mente com data de validade, lote e registro na ANVISA unid 
52.500  R$              2,51   R$   131.775,00 
72 Equipo para transfusão de sangue esteril com filtro 
de sague, camara dupla de gotejamento, tubulaçao em pvc de 
150cm, regulador de fluxo tipo V e encaixe macho Luer lock, 
com registro na ANVISA, embalado individualmente data de 
validade e lote unid 105  R$              6,97   R$          
731,85 
76 Espéculo vaginal tamanho p, descartável, esté-
rio,  com  lote e data de validade unid 17.500  R$              
2,44   R$     42.700,00 
77 Filtro bacteriológico adulto hidrofilicos 500ml  com 
registro na ANVISA, data de validade e lote unid 525 
 R$             18,30   R$       9.607,50 
81 Fio para sutura CAT.GUT.(2.0)Cromado estéril 
,embalada individualmente com registro na anvisa, lote e data 
de validade unid 210  R$              7,68   R$       
1.612,80 
82 Fio para sutura CAT.GUT.(2.0)estéril , embalada indi-
vidualmente com registro na anvisa, lote e data de validade unid 
210  R$              7,68   R$       1.612,80 
83 Fio para sutura CAT.GUT.(3.0) estéril , embalada indi-
vidualmente com registro na anvisa, lote e data de validade unid 
210  R$              7,68   R$       1.612,80 
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84 Fio para sutura CAT.GUT.(3.0)Cromado estéril 
,embalada individualmente com registro na anvisa, lote e data 
de validade unid 210  R$              7,68   R$       
1.612,80 
85 Fio para sutura CAT.GUT.(4.0) estéril ,embalada indi-
vidualmente com registro na anvisa, lote e data de validade unid 
210  R$              7,68   R$       1.612,80 
86 Fio para sutura CAT.GUT.(4.0)Cromado estéril 
,embalada individualmente com registro na anvisa, lote e data 
de validade unid 210  R$              7,68   R$       
1.612,80 
87 Fio para sutura mononylon (2.0) estéril ,embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
unid 700  R$              3,09   R$       2.163,00 
88 Fio para sutura mononylon (3.0) estéril ,embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
unid 4.200  R$              3,09   R$     12.978,00 
89 Fio para sutura mononylon (4.0) estéril ,embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
unid 2.100  R$              3,09   R$       6.489,00 
90 Fio para sutura mononylon Nº 6.0 estéril ,embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
unid 175  R$              3,90   R$          682,50 
93 Fita adesiva crepe19mm x50 metros unid 700 
 R$              5,80   R$       4.060,00 
96 Fixador automatico RX conjunto prepara 38 litros 
unid 105  R$           578,39   R$     60.730,95 
97 Fixador de tudo orotraqueal  adulto, sistema de fixação 
com adesivo e lacre descartavel, estéril com data de vali-
dade e lote unid 700  R$             20,34   R$     
14.238,00 
98 Fralda geriatrica descatavel tamanho G Unidade unid 
52.500  R$              2,38   R$   124.950,00 
99 Fralda geriatrica descatavel tamanho M unidade unid 
1.050  R$              2,07   R$       2.173,50 
100 Fralda pediatrica tamanho  EXG unidade unid 
10.500  R$              0,99   R$     10.395,00 
101 Fralda pediatrica tamanho M unidade unid 
3.500  R$              0,89   R$       3.115,00 
108 Kit para Nebulização adulto ( extensão com conexao 
oxigênio, 1 recipiente para medicamentos, 1 mascara adulta 
e elástico) unid 105  R$             20,30   R$       
2.131,50 
109 Kit para Nebulização infantil ( extensão com conexao 
oxigênio, 1 recipiente para medicamentos, 1 mascara infantil 
e elástico) unid 105  R$             19,65   R$       
2.063,25 
117 Lençol descartável para maca com elástico, confec-
cionado em TNT , atóxico, cor branco, com elástico por toda 
volta, tamanho: 2,00m x 0,90cm. unid 2.800  R$              
2,47   R$       6.916,00 
120 Luva de procedimento P caixa com 50 pares (100 unid) 
com registro na ANVISA, data de validade e lote cx 
1.750  R$             27,00   R$     47.250,00 
122 Luva Estéril nº 7,5  embalada em envelope contendo 1 
par com registro na ANVISA, data de validade e lote unid 
1.820  R$              1,95   R$       3.549,00 
123 Luva Estéril nº 8  embalada em envelope contendo 1 
par com registro na ANVISA, data de validade e lote unid 
1.925  R$              1,95   R$       3.753,75 
138 Máscaras descartável caixa com 100 unidades com 
registro na ANVISA, data de validade e lote unid 175 
 R$             21,55   R$       3.771,25 
139 Fita micropore 10cmx 4,5m  com registro na 
ANVISA, data de validade e lote unid 700  R$              
9,50   R$       6.650,00 
141 Papel grau cirurgico  10cm x100 m com indicacor 

quimico que muda de cor após esterilização rolo 70 
 R$           128,35   R$       8.984,50 
142 Papel grau cirurgico 15cm x 100 m com indicacor 
quimico que muda de cor após esterilização rolo 70 
 R$           192,70   R$     13.489,00 
148 Pelicula  radiográfica 18x24 cm unid 
35.000  R$              2,09   R$     73.150,00 
151 Pulseira de identificação cor branca não adesiva de 
material plástico unid 10.500  R$              2,17   R$     
22.785,00 
161 Seringa descartavel estéril sem agulha 3 ml embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade   
unid 70.000  R$              0,24   R$     16.800,00 
162 Seringa descartavel estéril sem agulha 5ml embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade   
unid 70.000  R$              0,26   R$     18.200,00 
163 Sistema Fechado de Aspiração Traqueal Free Tra-
chea com MDI unid 35  R$           259,30   R$       
9.075,50 
165 Sonda aspiração traqueal nº 04  estéril  embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              0,79   R$          276,50 
166 Sonda aspiração traqueal nº 06  estéril  embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA , lote e data de validade 
unid 350  R$              0,87   R$          304,50 
167 Sonda aspiração traqueal nº 08  estéril   embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 35.140  R$              0,88   R$     30.923,20 
171 Sonda aspiração traqueal nº16  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              1,09   R$          381,50 
172 Sonda aspiração traqueal nº18  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              1,28   R$          448,00 
173 Sonda aspiração traqueal nº20  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              1,38   R$          483,00 
174 Sonda nasogástrica curta nº 10  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              1,19   R$          416,50 
175 Sonda nasogástrica curta nº 12  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              1,19   R$          416,50 
176 Sonda nasogástrica curta nº 14  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 350  R$              1,19   R$          416,50 
198 Sonda vesical de foley   de latex siliconizado com 
balão estéril 2 vias   numero 24 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 175 
 R$              8,00   R$       1.400,00 
199 Sonda vesical de foley   de latex siliconizado com 
balão estéril 2 vias  numero 20 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 525 
 R$              8,00   R$       4.200,00 
200 Sonda vesical de foley   de latex siliconizado com 
balão estéril 2 vias  numero18 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 525 
 R$              8,00   R$       4.200,00 
204 Termometro clinico digital unid 70  R$             
25,75   R$       1.802,50 
207 Tubo a vacuo com EDTA K3 de 4 ml de plástico estéril 
com registro na ANVISA lote e data de validade unid 4.200 
 R$              0,84   R$       3.528,00 
226 Vaselina liquida (litro) litros 140  R$             
47,90   R$       6.706,00 
 TOTAL REGISTRADO  R$                               
1.121.558,55 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de material médico hospitalar (correlatos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de São João de Meriti, 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 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 estabe-
lecido, 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 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 Em-
penho 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 entre-
ga 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 estabeleci-
do para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Meriti 
fará jus a um desconto, concedido pela detentora/contratada, à 
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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 documentação isenta de 
erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te 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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-
denciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo período, sem preju-
ízo das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais 
cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes 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 responsabilidades 
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 lici-
tação 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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
vo, 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 
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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 EN-
CARGOS

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 
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, 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, 

HOSP-RIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI LTDA
inscrita no CNPJ 00.350.160/0001-60
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, pessoa jurídica de direito público inter-
no, 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 DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA 
LTDA, inscrita no CNPJ 03.946.428/0001-10, localizada à RUA 
MARCILIO DE POLY, GALPÃO 1 E 2 - PQ DE EXPOSIÇÕES 
JAMIL CARDOSO - CENTRO - MIRACEMA /RJ, represen-
tada neste ato por Carlos Alberto Braga Barros, identidade nº 
003.847.948-1 DIC-RJ, 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 resulta-
do do Pregão SEMUS n.º 19/2017, devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de material 
médico hospitalar (correlatos), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, pelo menor 
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preço unitário ofertado referente aos itens, conforme tabela 
abaixo:
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID  QUANT  V.Unit.   
Valor Total 
     
1 Abaixador de lingua pacote com 100 unidades 
pacote 350  R$      6,50   R$    2.275,00 
2 Acido peracético 2% 1 litro litros 35  R$     
98,00   R$    3.430,00 
3 Agulha 18x25 para biopsia da prostata compativel com 
a pistola ProMAg II  unid 126  R$   122,40  
 R$  15.422,40 
4 Agulha 18x30 para biopsia da prostata compativel com 
a pistola ProMAg II  unid 126  R$   122,40  
 R$  15.422,40 
5 Agulha 25x7 para coleta de sangue a vacuo  estéril   cx 
com 100 unidades descartável ,estéril ,atoxica e apirogenica,  
registro na anvisa cx 35  R$     82,20   R$    
2.877,00 
6 Agulha 25x8 para coleta de sangue a vacuo  estéril  cx 
com 100 unidades, descartável ,estéril ,atoxica e apirogenica,  
registro na anvisa cx 35  R$     82,20   R$    
2.877,00 
7 Agulhas 13x 4,5  caixa com 100 unidades estéril , 
atoxica e apirogenica, embalada individualmente com registro na 
anvisa cx 1.050  R$     12,00   R$  12.600,00 
8 Agulhas  20x55  caixa com 100 unidades estéril , 
atoxica e apirogenica, embalada individualmente com registro na 
anvisa cx 350  R$     12,00   R$    4.200,00 
15 Alcool 70% de 100ml litros 1.400  R$      
3,70   R$    5.180,00 
18 Algodão hidrofilo 500g com registro na ANVISA, data 
de validade e lote unid 3.500  R$     18,85   R$  
65.975,00 
19 Almotolia plástica 250ml unid 175  R$      
3,60   R$       630,00 
20 Atadura de algodão ortopedico (10x1,0)  com registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 35.000  R$      
0,64   R$  22.400,00 
21 Atadura de Algodão ortopedico (15x1,0)  com registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 35.000  R$      
0,90   R$  31.500,00 
26 Atadura de crepe 13 fios (20cmx 1.8 m) com registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 52.500  R$      
1,28   R$  67.200,00 
27 Atadura gessada (15cm por 3 metros) com registro na 
ANVISA, data de validade e lote unid 52.500  R$      
3,30   R$173.250,00 
31 Avental cirurgico impermeável  estéril, embalado indi-
vidualmente, com data de validade. unid 175  R$     
12,74   R$    2.229,50 
32 Canula para traqueostomina número 8 estéril , registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 18  R$     
46,50   R$       837,00 
33 Canula para traqueostomina número 9 estéril , registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 18  R$     
50,10   R$       901,80 
39 Cateter kit duplo lumen venoso central 6,5rx10 cm, 
com fio guia metálico, dilatador de veia, registro na ANVISA, 
data de validade e lote unid 875  R$   298,09  
 R$260.828,75 
40 Cateter kit duplo lumen venoso central 7frx20 cm, com 
fio guia metálico, dilatador de veia, registro na ANVISA, data de 
validade e lote unid 350  R$   218,90   R$  
76.615,00 
42 Cobertura para óbito de polietileno com zíper frontal  
60 x 150cm unid 350  R$     12,30   R$    

4.305,00 
46 Dispositivo para incontinencia urinária masculino, não 
estéril,  com latéx natural, ,registro na ANVISA, com data de 
validade e lote. unid 5.250  R$      1,62   R$    
8.505,00 
47 Coletor de Urina sistema fechado adulto 2000ml gra-
duado a cada 100ml esteril com registro na ANVISA unid 
7.000  R$      7,27   R$  50.890,00 
48 Compressa de gaze esteril  7,5 x7,5 cm (pct com 10un.)   
com registro na ANVISA, data de validade e lote pacote 
105.000  R$      0,75   R$  78.750,00 
49 Compressa de campo operatório 25cmx28cm com 5 
unidades pacote 175  R$     11,40   R$    1.995,00 
50 Compressa de gaze não esteril (pct c 500) com registro 
na ANVISA, data de validade e lote pacote 1.050  R$     
29,00   R$  30.450,00 
52 Clorexidina alcoolica 0,5% de 1 litro litros 105 
 R$     19,50   R$    2.047,50 
54 Digliconato de clorexidina 2 % com tensoativo ( deger-
mante) 100ml ml 700  R$      4,90   R$    
3.430,00 
55 Digliconato de clorexidina 2 % com tensoativo ( deger-
mante) 1 litro litro 350  R$     26,00   R$    
9.100,00 
60 Dreno de torax numero 28 e sistema para drenagem de 
mediastino  com registro na ANVISA, data de validade e lote 
unid 70  R$     43,00   R$    3.010,00 
62 Equipo bomba infusora  para equipamento samtronic 
esteril embalado individualmente com registro na ANVISA, 
data de validade e lote unid 5.250  R$     21,50  
 R$112.875,00 
63 Equipo bomba infusora para equipamento Lifemed 
esteril embalado individualmente com registro na ANVISA, 
data de validade e lote unid 10.500  R$     38,00  
 R$399.000,00 
65 Equipo de infusão gravitacional fotosensível, com 
câmara de macrogotejamento esteril, embalado individualmente 
com data de validade, lote e registro na ANVISA unid 1.050 
 R$      3,40   R$    3.570,00 
67 Equipo de infusao por gravidade microgota com bureta 
150ml estéril com registro na ANVISA, data de validade e lote 
unid 17.500  R$      9,36   R$163.800,00 
68 Equipo para infusão multivia infantil com 4 ramos in-
colores de PVC flexível, cada um deles com um conecto e tampa 
na parte superior., esteril, embalado individualmente com data de 
validade, lote e registro na ANVISA unid 7.000  R$      
7,50   R$  52.500,00 
69 Equipo para infusão multivia com 4 ramos incolores de 
PVC flexível, cada um deles com um conecto e tampa na parte 
superior., esteril, embalado individualmente com data de valida-
de, lote e registro na ANVISA unid 17.500  R$      
5,00   R$  87.500,00 
73 Introdutor bougie numero 15 65cm unid 2 
 R$   485,00   R$       970,00 
74 Esparadrapo 10cmx 4,5m  com registro na ANVISA, 
data de validade e lote unid 17.500  R$     10,40  
 R$182.000,00 
75 Espéculo vaginal tamanho m descartável, estério,  com  
lote e data de validade unid 35.000  R$      2,80  
 R$  98.000,00 
78 Filtro bacteriológico infantil hidrofilicos 150ml  com 
registro na ANVISA, data de validade e lote unid 105 
 R$     18,30   R$    1.921,50 
79 Fio de Algodão nº 2.0 esteril , com registro na anvisa, 
lote e data de validade unid 70  R$      3,20  
 R$       224,00 
80 Fio de Algodão nº 3.0 esteril , com registro na anvisa, 

lote e data de validade unid 175  R$      3,20  
 R$       560,00 
91 Fio vicryl  numero 4 estéril ,embalada individualmente 
com registro na anvisa, lote e data de validade unid 105 
 R$     11,25   R$    1.181,25 
92 Fio para sutura mononylon Nº0,5 estéril ,embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
unid 700  R$      3,84   R$    2.688,00 
94 Fita autoclave 19mm x50 metros unid 700 
 R$      6,39   R$    4.473,00 
102 Fralda pediatrica tamanho P unidade unid 3.500 
 R$      0,69   R$    2.415,00 
103 Gel para eletrocardiograma(1kg ou 1l) litros 105 
 R$      9,15   R$       960,75 
104 Glutaroldeido 2% 1 litro litros 70  R$     
97,60   R$    6.832,00 
105 Iodopovidona 10% solução degermante frasco 1 litro 
litro 175  R$     33,50   R$    5.862,50 
106 Iodopovidona 10% solução tópica litros 175 
 R$     29,60   R$    5.180,00 
107 kit de cricotireoidostomia embalada individualmente 
com registro na anvisa, lote e data de validade unid 2 
 R$4.040,00   R$    8.080,00 
110 Lamina bisturi nº 21 caixa com 100 unidades embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
cx 70  R$     49,90   R$    3.493,00 
111 Lamina bisturi nº15 caixa com 100 unidades embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
cx 70  R$     49,90   R$    3.493,00 
112 Lamina bisturi nº20 caixa com 100 unidades embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
cx 35  R$     49,90   R$    1.746,50 
113 Lamina bisturi nº22 caixa com 100 unidades embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
cx 18  R$     49,90   R$       898,20 
114 Lamina bisturi nº23 caixa com 100 unidades embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
cx 11  R$     49,90   R$       548,90 
115 Lamina bisturi nº24 caixa com 100 unidades embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade 
cx 11  R$     49,90   R$       548,90 
116 Lençol descartável de papel, na cor branca - rolo de 70 
cmde largura x 50 m de comprimento. unid 350  R$     
14,50   R$    5.075,00 
118 Luva de procedimento G caixa com 50 pares (100 
unid)com registro na ANVISA, data de validade e lote cx 
1.750  R$     27,00   R$  47.250,00 
119 Luva de procedimento M caixa com 50 pares (100 
unid) com registro na ANVISA, data de validade e lote cx 
5.250  R$     27,00   R$141.750,00 
121 Luva Estéril nº 7  embalada em envelope contendo 1 
par com registro na ANVISA, data de validade e lote unid 
1.540  R$      1,95   R$    3.003,00 
124 Luva Estéril nº 8,5  embalada em envelope contendo 1 
par com registro na ANVISA, data de validade e lote unid 
980  R$      1,95   R$    1.911,00 
128 Malha tubular 8cm por 15 metros , com data de valida-
de e lote unid 700  R$     14,70   R$  10.290,00 
129 Manta térmica adulto aluminizada  unid 2 
 R$     15,90   R$        31,80 
130 Manta térmica infantil aluminizada  unid 1 
 R$     15,90   R$        15,90 
131 Máscara laringea número 4 embalada individualmente 
com registro na anvisa, lote e data de validade  unid 11 
 R$   176,00   R$    1.936,00 
132 Máscara laringea número 5 embalada individualmente 
com registro na anvisa, lote e data de validade  Unid 11 
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 R$   176,00   R$    1.936,00 
133 Máscara laringea infantil reutilizavel numero 2 em-
balada individualmente com registro na anvisa, lote e data de 
validade  unid 4  R$   818,00   R$    3.272,00 
134 Máscara N 95 com registro na ANVISA, data de vali-
dade e lote unid 1.050  R$      4,70   R$    
4.935,00 
135 Máscara para ventilação não invasiva infantil em 
silicone  tamanho 2 embalada individualmente com registro na 
anvisa, lote e data de validade  unid 1  R$   
816,00   R$       816,00 
136 Máscara para ventilação não invasiva em silicone  ta-
manho 4 embalada individualmente com registro na anvisa, lote 
e data de validade  unid 4  R$   763,00   R$    
3.052,00 
137 Máscara para ventilação não invasiva em silicone  ta-
manho 46embalada individualmente com registro na anvisa, lote 
e data de validade  unid 4  R$   763,00   R$    
3.052,00 
140 Óculos de proteção anatômico. Embalado individu-
almente.  Armação frontal confeccionada em policarbonato 
ou plástico de alta resistência mecânica e na cor preta.Hastes 
confeccionadas em policarbonato ou plástico de alta resistência 
mecânica. Lentes amplas e envolventes na parte frontal e nas la-
terais (de forma que evite o impacto de objetos contra os olhos), 
confeccionadas em policarbonato de (no mínimo) 2,2 mm de 
espessura, com revestimento antiembaçante. Não devem apresen-
tar deformações nas formas ou possuir grau de correção visual. 
O desenho do produto deverá permitir o seu uso sobre óculos de 
grau de tamanhode lente pequeno. Cor da lente: Transparente 
(Incolor).TAMANHO MÉDIO Unid 35  R$      
8,50  R$       297,50
144 Pelicula  mamografia 18x24 cm unid 
35.000  R$      5,46   R$191.100,00 
145 Pelicula  mamografia 24x30 cm unid 
28.000  R$      3,55   R$  99.400,00 
150 Pote coletor  esteril a granel  de 50ml translúcido unid 
175  R$      0,49   R$        85,75 
152 Pulseira de identificação de material TYVEK (papel 
fibroso com lacre adesivo) cor azul unid 42.000  R$      
0,17   R$    7.140,00 
153 Pulseira de identificação de material TYVEK (papel 
fibroso com lacre adesivo) verde unid 42.000  R$      
0,17   R$    7.140,00 
154 Pulseira de identificação de material TYVEK (papel 
fibroso com lacre adesivo) amarelo unid 42.000  R$      
0,17   R$    7.140,00 
155 Pulseira de identificação de material TYVEK (papel 
fibroso com lacre adesivo) laranja unid 42.000  R$      
0,17   R$    7.140,00 
156 Pulseira de identificação de material TYVEK (papel 
fibroso com lacre adesivo) vermelho unid 42.000  R$      
0,17   R$    7.140,00 
164 Sonda  vesical de foley  de latex siliconizado com 
balão estéril 2 vias numero 8 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 105 
 R$      8,80   R$       924,00 
170 Sonda aspiração traqueal nº14   estéril embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 35.000  R$      0,99   R$  34.650,00 
177 Sonda nasogástrica longa nº 6  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      1,46   R$    1.022,00 
178 Sonda nasogástrica longa nº 8  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      1,66   R$    1.162,00 
179 Sonda nasogástrica longa nº10  estéril embalado indivi-

dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      1,75   R$    1.225,00 
180 Sonda nasogástrica longa nº12  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      1,75   R$    1.225,00 
181 Sonda nasogástrica longa nº14  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      1,75   R$    1.225,00 
182 Sonda nasogástrica longa nº16  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      2,02   R$    1.414,00 
183 Sonda nasogástrica longa nº18  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      2,30   R$    1.610,00 
184 Sonda nasogástrica longa nº20  estéril embalado indivi-
dualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 700  R$      2,60   R$    1.820,00 
186 Sonda para alimentação enteral de poliuretano, com 
tudo radiopaco, acompanhado de fio-guia com aço inox pre-lu-
brificado infantil tamanho 8FR com 60 cm,  embalado individu-
almente com registro na ANVISA, lote e data de validade unid 
1.400  R$     19,22   R$  26.908,00 
187 Sonda para alimentação enteral de poliuretano, com 
tudo radiopaco, acompanhado de fio-guia com aço inox pre-
-lubrificado adulto tamanho 10FR com 105 cm,  embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 1.400  R$     19,22   R$  26.908,00 
188 Sonda para alimentação enteral de poliuretano, com 
tudo radiopaco, acompanhado de fio-guia com aço inox pre-
-lubrificado adulto tamanho 12FR com 120 cm,  embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 1.400  R$     19,22   R$  26.908,00 
189 Sonda retal nº 10  estéril   embalado individualmente 
com registro na ANVISA, lote e data de validade unid 1.750 
 R$      1,15   R$    2.012,50 
191 Sonda uretal nº 12   estéril embalado individualmen-
te com registro na ANVISA lote e data de validade unid 
10.500  R$      1,18   R$  12.390,00 
192 Sonda uretal nº 14   estéril embalado individualmen-
te com registro na ANVISA lote e data de validade unid 
10.500  R$      1,20   R$  12.600,00 
193 Sonda uretal nº 16 estéril embalado individualmen-
te com registro na ANVISA lote e data de validade unid 
10.500  R$      1,25   R$  13.125,00 
194 Sonda uretal nº 6   estéril embalado individualmente 
com registro na ANVISA, lote e data de validade unid 3.500 
 R$      1,08   R$    3.780,00 
195 Sonda uretal nº 8 caixa com 10 unidades  estéril em-
balado individualmente com registro na ANVISA lote e data de 
validade unid 3.500  R$      1,08   R$    3.780,00 
196 Sonda vesical de foley    de latex siliconizado com 
balão estéril 2 vias  numero16 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 525 
 R$      1,15   R$       603,75 
197 Sonda vesical de foley   de latex siliconizado com 
balão estéril 2 vias   numero 22 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 175 
 R$      1,19   R$       208,25 
201 Sonda vesical de foley   de latex siliconizado com 
balão estéril 3 vias   numero 16 embalada individualmente com 
registro na anvisa, lote e data de validade unid 525 
 R$      8,30   R$    4.357,50 
202 Sonda vesical de foley  de latex siliconizado com balão 
estéril 2 vias   numero12 embalada individualmente com registro 
na anvisa, lote e data de validade unid 70  R$      
8,00   R$       560,00 
203 Sonda vesical de foley  de latex siliconizado com balão 

estéril 2 vias  numero 14 embalada individualmente com registro 
na anvisa, lote e data de validade unid 70  R$      
8,00   R$       560,00 
205 Trocador de tubo numero 14 80cm unid 4 
 R$   666,00   R$    2.664,00 
206 Touca descartável, pacote com 100 unidades 
pacote 88  R$     11,00   R$       968,00 
208 Tubo endotraqueal  2,5 c/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 4  R$      8,00   R$        32,00 
209 Tubo endotraqueal  4,0 c/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 18  R$      8,00   R$       144,00 
210 Tubo endotraqueal  4,5 c/ manguito   esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 21  R$      8,00   R$       168,00 
211 Tubo endotraqueal  5,5 C/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 21  R$      8,00   R$       168,00 
212 Tubo endotraqueal  6,5 C/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 105  R$      8,00   R$       840,00 
213 Tubo endotraqueal  7,0  C/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 350  R$      8,00   R$    2.800,00 
214 Tubo endotraqueal  7,5 C/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 350  R$      8,00   R$    2.800,00 
215 Tubo endotraqueal  8,0  C/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 350  R$      8,00   R$    2.800,00 
216 Tubo endotraqueal  9,5 c/manguito esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 350  R$      8,00   R$    2.800,00 
217 Tubo endotraqueal 3,0   esteril embalado individual-
mente com registro na ANVISA lote e data de validade unid 
35  R$      8,00   R$       280,00 
218 Tubo endotraqueal 3,5 c/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 35  R$      8,00   R$       280,00 
219 Tubo endotraqueal 8,5  C/manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 350  R$      8,00   R$    2.800,00 
220 Tubo endotraqueal 9,0 c/ manguito  esteril embalado 
individualmente com registro na ANVISA lote e data de validade 
unid 350  R$      8,00   R$    2.800,00 
221 Tubo laringeo 4 esteril embalado individualmente com 
registro na ANVISA lote e data de validade unid 2 
 R$   780,00   R$    1.560,00 
222 Tubo latex 200 GARROTE, pacote com 15 metros 
pct 70  R$     31,50   R$    2.205,00 
223 Tubo latex 202, pacote com 15 metros pct 4 
 R$     69,00   R$       276,00 
224 Tubo latex 203, pacote com 15 metros pct 2 
 R$     79,00   R$       158,00 
225 Tubo latex 204, pacote com 15 metros pct 2 
 R$     89,00   R$       178,00 
227 Vaselina sólida Pote 400g unid 140  R$     
44,00   R$    6.160,00 
 TOTAL REGISTRADO  R$                  2.879.222,80 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de material médico hospitalar (correlatos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
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da Cidade de São João de Meriti
de São João de Meriti, 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 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 estabe-
lecido, 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 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 Em-
penho 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 entre-
ga 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 estabeleci-
do 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 documentação isenta de 
erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te 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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-
denciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo período, sem preju-
ízo das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais 
cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes 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 responsabilidades 
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 lici-
tação 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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
vo, 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 
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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 EN-
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CARGOS

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 
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, 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACE-
MA LTDA, 
inscrita no CNPJ 03.946.428/0001-10
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017

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, identi-
dade n. 85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e a empresa 
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ 
22.706.161/0001-38, localizada à RUA SILVEIRA MARTINS, 
COELHO DA ROCHA - SÃO JOÃO DE MERITI /RJ, represen-
tada neste ato por Nilton Montes Paixão Risso Filho, identidade 
nº 207640111 DIC-RJ, 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 resulta-
do do Pregão SEMUS n.º 19/2017, devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de material 
médico hospitalar (correlatos), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, pelo menor 
preço unitário ofertado referente aos itens, conforme tabela 
abaixo:
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID  QUANT  V.Unit.   
Valor Total 
     
24 Atadura de crepe 13 fios  (30cmx 1,8m) com registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 52.500  R$  
1,94   R$101.850,00 
36 Cateter periferico venoso tamango 20G  estéril ,registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 28.000  R$  
1,56   R$  43.680,00 
37 Cateter periferico venoso tamanho 22G  estéril ,registro 
na ANVISA, data de validade e lote unid 28.000  R$  
1,59   R$  44.520,00 
38 Cateter periferico venoso tamanho 24G registro na 
ANVISA, data de validade e lote unid 28.000  R$  
1,89   R$  52.920,00 
159 Seringa descartavel estéril sem agulha 10 ml embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade   
unid 70.000  R$  0,49   R$  34.300,00 
160 Seringa descartavel estéril sem agulha 20 ml embalada 
individualmente com registro na anvisa, lote e data de validade   
unid 70.000  R$  0,71   R$  49.700,00 
 TOTAL REGISTRADO  R$                 326.970,00 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de material médico hospitalar (correlatos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de São João de Meriti, 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 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 estabe-
lecido, 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 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 

classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 Em-
penho 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 entre-
ga 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 estabeleci-
do 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 documentação isenta de 
erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro 
da lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratante 
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da Cidade de São João de Meriti
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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-
denciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo período, sem preju-
ízo das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais 
cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes 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 responsabilidades 
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 lici-
tação 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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
vo, 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 
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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 EN-
CARGOS

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 
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, 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, 

AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, 
inscrita no CNPJ 22.706.161/0001-38
EMPRESA DETENTORA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2017

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 TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
11.226.884/0001-68, localizada à RUA AURÉLIO VALPORTO, 
231, LOTE 1 PAL. 28440 - MARECHAL HERMES - RIO DE 
JANEIRRO/RJ, representada neste ato por André Luís de Torres, 
identidade nº 08798421-7 IFP-RJ, 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 19/2017, devidamente 
homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição 
de material médico hospitalar (correlatos), para atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, 
pelo menor preço unitário ofertado referente aos itens, conforme 
tabela abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID  QUANT  V.Unit.   
Valor Total 
     
12 Agulhas 30x 8 caixa com 100 unidades 
descartável,estéril ,atoxica e apirogenica, embalada individual-
mente com registro na anvisa cx 1.050  R$  12,00  
 R$  12.600,00 
13 Agulhas 40x12 caixa com 100 unidades 
descartável,estéril ,atoxica e apirogenica, embalada individual-
mente com registro na anvisa cx 1.050  R$  12,85  
 R$  13.492,50 
28 Atadura gessada (20cm por 4 metros) com registro na 
ANVISA, data de validade e lote unid 52.500  R$    
5,89   R$309.225,00 
146 Pelicula  radiográfica 30X40 cm unid 
35.000  R$    5,92   R$207.200,00 
147 Pelicula  radiográfica 35X35 cm unid 
42.000  R$    6,19   R$259.980,00 
149 Pelicula radiográfica 35X43 cm unid 
35.000  R$    7,45   R$260.750,00 
157 Revelador Automatico RX conjunto para preparar 38 
litros unid 105  R$761,70   R$  79.978,50 
185 Sonda para alimentação enteral de poliuretano, com 
tudo radiopaco, acompanhado de fio-guia com aço inox pre-
-lubrificado pediatrico tamanho 6FR com 60 cm,  embalado indi-
vidualmente com registro na ANVISA, lote e data de validade 
unid 1.400  R$  19,23   R$  26.922,00 
 TOTAL REGISTRADO  R$               1.170.148,00 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
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da Cidade de São João de Meriti

eventual aquisição de material médico hospitalar (correlatos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de São João de Meriti, 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 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 estabe-
lecido, 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 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 perti-
nente.
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 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado.

CLAUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa detentora/contratada deverá apresentar a documenta-
ção 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 empresa, 
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 Em-
penho 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 entre-
ga 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 estabeleci-
do 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 documentação isenta de 
erros.
Os recursos necessários para o pagamento das despesas oriundas 
da aquisição do objeto correrão à conta das dotações orçamentá-
rias 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 responsabilida-
des 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 pagamentos e 
quitação.
Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade 
para com os encargos que o contratado venha a inadimplir peran-
te 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 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 pro-
posta, 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 frau-
dar 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 descre-
denciado no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 
de Saúde de São João de Meriti pelo mesmo período, sem preju-
ízo das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais 
cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes 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 responsabilidades 
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 lici-
tação 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 perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

O valor da multa, aplicada após o regular processo administrati-
vo, 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 
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 administrati-
va 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 demons-
tradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registra-
do, 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 registrado, 
cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao forneci-
mento do Item.
Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prer-
rogativa 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 EN-
CARGOS
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da Cidade de São João de Meriti
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 
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, 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, 

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ 11.226.884/0001-68
EMPRESA DETENTORA

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 065/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
065/2017.

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 PISOM 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.758.378/0001-91.

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis 
para utilização da SEMOSP.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 1643/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 28.676,20 (vinte e oito 
mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos). 

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
010701.04.122.008.2010, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99, 
Fonte de Recurso: 00, Aplicação: 110.0101, Nota de Empenho: 
611/2017.

Data da assinatura: 20/10/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 066/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
066/2017.

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 LH PLUS 
COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. - 
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.067.755/0001-10.

Objeto: Contratação de Firma especializada para locação de equi-
pamentos e sistema de controle de acesso ao prédio da Prefeitura.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 219.938/2017.

Valor: R$ 78.404,69 (setenta e oito mil, quatrocentos e quatro 
reais e sessenta e nove centavos). 

Prazo: 12 (doze) meses.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
010201.04.122.0008.2010, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.04, 
Fonte de Recurso: 00, Nota de Empenho: 612/2017 e Programa 
de Trabalho: 010201.04.122.0008.2010, Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.39.04, Fonte de Recurso: 00, Nota de Empenho: 
613/2017.

Data da assinatura: 20/10/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 067/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 067/2017.

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 
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.184.366/0001-72.

Objeto: Aquisição de uniformes, vestuário e roupa de cama, mesa 
e banho, para atender necessidades da SEMUS.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 15.1610/2017.

Valor: R$ 1.093.438,00 (um milhão, noventa e três mil, quatrocentos 
e trinta e oito reais). 

Prazo: 12 (doze) meses.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 061501.10.302.0049.2216, 
Elemento de Despesa: 33.9030.99, Fonte de Recurso: 49, Aplicação: 
310.1603, Nota de Empenho: 726/2017.

Data da assinatura: 20/10/2017 

Ordenador de Despesas

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 068/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
068/2017.

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, do outro lado BDN SOLUÇÕES PARA 
A CIDADANIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
04.013.325/0001-60, na qualidade de CONTRATADA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de 
uniformes escolares (tênis e meia) para todos os alunos da Rede 
Municipal de Ensino: Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), 
Ensino Fundamental (1º e 2º segmento), e Educação de Jovens e 
Adultos, conforme a regulamentação específica da ABNT/NBR, 
para atender demanda da SEME.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 271/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 1.788.270,00 (um mi-
lhão, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta reais). 

Prazo: 12 (doze) meses.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
081601.12.122.0008.2203, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.04, 
Fonte de Recurso: 00, Aplicação: 110.0101, Nota de Empenho 
n.º 351/2017.

Data da assinatura: 25/10/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 069/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 069/2017.

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, do outro lado D-TRADE COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELA - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.211.727/0001-22, 
na qualidade de CONTRATADA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais para o Programa “Mais Educação”, que será realizado nas 
Unidades Escolares do Município, atendendo demanda da SEME.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5945/2017
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da Cidade de São João de Meriti

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 070/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 070/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de LOCATÁ-
RIO e SERGIO DE SOUZA SILVA, CPF/MF n.º 018.630.037-97, 
na qualidade de LOCADOR.

Objeto: Locação de imóvel situado à Rua B, 31, Vale da Simpatia, 
São João de Meriti, para atender necessidade da SEME.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5995/2017

Valor: O valor mensal ajustado é de R$ 10.200,00 (dez mil e du-
zentos reais). 

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 081601.12.361.0073.2042, 
Fonte: 18, Elemento de Despesa 3.3.90.36.01, Nota de Empenho: 
357.

Data da assinatura: 01/11/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 071/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
071/2017.

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 RICOS SERVI-
ÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 10.768.498/0001-90.

Objeto: Contratação de Firma especializada para locação execu-
ção de obra de Reforma do Auditório da Secretaria Municipal de 
Cultura, situada à Rua Panamense, s/n, Jardim Meriti, nesta Ci-
dade, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme 
Edital, para atender demanda da SEMOSP.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 6040/2017.

Valor: R$ 122.661,43 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e ses-
senta e um reais e quarenta e três centavos). 

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
010701.15.452.0188.1371, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.02, 
Fonte de Recurso: 00, Nota de Empenho: 641/2017.

Data da assinatura: 01/11/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 072/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
072/2017.

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 FERNANDES E 
RENOVATO SERVIÇOS E CONSTRUÇAO LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 00.097.114/0001-00.

Objeto: Contratação de Firma especializada para reforma da Bi-
blioteca – Anexo, existente na Escola Municipal Especial Profes-
sora Mariza Azevedo Catarino, com fornecimento de mão-de-obra 
e materiais, conforme Edital.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 4308/2017.

Valor: R$ 76.623,88 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e três 
reais e oitenta e oito centavos). 

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
010701.15.452.0188.1371, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.02, 
Fonte de Recurso: 00, Aplicação: 110.0101, Reserva de Saldo n.º 
103/2017, Nota de Empenho: 642/2017.

Data da assinatura: 01/11/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 073/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
073/2017.

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 FERNANDES E 
RENOVATO SERVIÇOS E CONSTRUÇAO LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 00.097.114/0001-00.

Objeto: Contratação de Firma especializada para execução de obra 
de Construção de Ciclovia no Bairro São Mateus, conforme es-
pecificações contidas no edital, à luz da Requisição de Serviço 
formulada pela SEMOSP.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 6721/2017.

Valor: R$ 1.382.895,87 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos). 

Prazo: 06 (seis) meses.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
010701.04.122.0130.2088, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.02, 
Fonte de Recurso: 00, Aplicação: 110.0101, Nota de Empenho: 
618/2017 e Programa de Trabalho: 010701.15.452.0130.1067, 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.01, Fonte de Recurso: 24, Apli-
cação: 110.1201, Nota de Empenho: 619/2017.

Data da assinatura: 01/11/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 074/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
074/2017.

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, do outro lado CONSTRURAPIDO CONSTRU-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME., inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 14.102.366/0001-86, na qualidade de CONTRATA-
DA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
obra de Construção de Ciclovia no Bairro Engenheiro Belford, à 
luz da Requisição de Serviço promovida pela SEMOSP.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 6720/2017

Valor: O valor total do contrato é de R$ 1.575.865,03 (um milhão, 
quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco re-
ais e três centavos). 

Prazo: 12 (doze) meses.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 
010701.04.122.0130.2088, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.02, 
Fonte de Recurso: 00, Aplicação: 110.0101, Nota de Empenho 
n.º 643/2017 e Programa de Trabalho: 010701.15.452.0130.1067, 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.01, Fonte de Recurso: 24, Apli-
cação: 110.1201, Nota de Empenho n.º 644/2017 .

Data da assinatura: 01/11/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 075/2017

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
075/2017.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscri-

Valor: O valor total do contrato é de R$ 75.474,00 (setenta e cinco 
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais). 

Prazo: 12 (doze) meses.

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho: 081601.12.122.0008.2203, 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16, Fonte de Recurso: 00, Apli-
cação: 110.0101, Nota de Empenho n.º 355/2017 e Programa 
de Trabalho: 081601.12.122.0008.2203, Elemento de Despesa: 
4.4.90.52.01, Fonte de Recurso: 00, Aplicação: 110.0101, Nota de 
Empenho n.º 356/2017.

Data da assinatura: 26/10/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito
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da Cidade de São João de Meriti
to no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de 
CONTRATANTE, com a anuência do MERITI-PREVI, autar-
quia previdenciária do Município, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 06.083.793/0001-36, na qualidade de INTERVENIENTE 
ANUENTE e como CONTRATADA o BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 90.400.888/0001-
42.

Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de 
serviços de (i) pagamento, com exclusividade, de salários, pro-
ventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de ser-
vidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, 
da administração Direta e Indireta do Município de São João de 
Meriti; (ii) concessão de empréstimo consignado (crédito direto e 
crédito para aquisição de bens móveis e imóveis), sem exclusivi-
dade aos servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e 
pensionistas, todos da Prefeitura Municipal de São João de Meriti, 
suas autarquias e Fundações.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 222.074/2017.

Valor: O Presente tem o valor global de R$ 12.050,00 (doze mi-
lhões e cinquenta mil reais). 

Prazo: 60 (sessenta) meses.

Data da assinatura: 08/11/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZA-
ÇÃO FINANCEIRA

Parecer sobre Projeto nº 0185/17, de autoria do Vereador Ander-
son Braga Miranda (Dinho da Farmácia), dispondo sobre EMEN-
DA a Lei Orçamentária Anual - LOA n° 0173/2017, apresentada 
pelo Exmo. Sr. Prefeito João Ferreira Neto é compatível com o 
disposto no Art. 233 do Regimento Interno, encaminhando assim 
seu parecer favorável ao prosseguimento da referida EMENDA.

São João de Meriti, 10 de novembro de 2017.

Leonardo Vieira Mendes
Relator
CONCLUSÃO:
 Os Vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira reunidos nesta data, resolveram acolher o parecer 
do Exmo. Vereador relator, encaminhando essa análise para o 
Plenário. 
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2017. 

ROGÉRIO MENDES PAES
Presidente

ERNANE ALEIXO
Membro

PODER LEGISLATIVO


