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DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

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

PODER EXECUTIVO

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 8042/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
R E T I F I C A R, os termos da Portaria nº 8035/2017-SEMAD, 
publicada no DOM nº 4788 de 21.11.17, que exonerou MARIA 
AMELIA ALVES DA SILVA - Matrícula nº 12217, onde se lê: a 
contar de 13 de novembro de 2017, Símbolo CE, leia-se: a contar 
de 29 de setembro de 2017, Símbolo CCAT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 21 
de novembro de 2017.                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8046/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:
  
E X O N E R A R, a contar de 30 de outubro de 2017, JOAQUIM 
ROBERTO DA SILVA JUNIOR - Matrícula nº 13663, do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional de Transito, Símbolo CCAE, 
da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 23 
de novembro de 2017.                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                               

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8047/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de outubro de 2017, LEANDRO 
SANTOS DA FONSECA - Matrícula nº 12979, do Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional de Transito, Símbolo CCAE, da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, em  23 
de novembro de 2017.                                    

                                                                                                                                                                                                                             
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8048/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de outubro de 2017, ROMULO 
PADRE SERAFIM - Matrícula nº 99956, do Cargo em Comissão 
de Assessor Operacional de Transito, Símbolo CCAE, da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 23 
de novembro de 2017.                                    

                                                                                                                                                                                                                              
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8050/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de outubro de 2017, MELISSA 
GIL OLIVEIRA FERREIRA - Matrícula nº 13942, do Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Formação de Núcleos de Defesa 
Civil, Símbolo CCE, da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 23 
de novembro de 2017.                                    

                                                                                                                                                                                                                             
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8316/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
E X O N E R A R, a contar de 30 de novembro de 2017, DANIELE 
LIMA DE OLIVEIRA - Matrícula nº 13758, do Cargo em Comissão 
de Assessor Operacional de Trânsito, Símbolo CCAE, da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública.

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

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8317/2017-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 dezembro de 2017, DANIELE 
LIMA DE OLIVEIRA - Matrícula nº 13758, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

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

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 8332/2017-SEMAD

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

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITOS, os termos da Portaria nº. 
8172/2017-SEMAD, que exonerou, a contar de 30.10.17, AN-
DERSON ARAUJO GOMES – matrícula nº 13529, do Cargo 
em Comissão de Assessor Administrativo de Saúde, Símbolo 
CCAGS, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 
21 de dezembro de 2017.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº. 0180/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2018, PRISCILLA 
DE FARIAS LEITE - Matrícula nº 80452, para exercer o Cargo 
em Comissão da Saúde, Símbolo CCS-III, Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 
22 de janeiro de 2018.
                                                                                                                                                      

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº. 0181/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2018, CARLOS DIE-
GO CAMPOS DOS SANTOS - Matrícula nº 80453, para exercer 
o Cargo em Comissão da Saúde, Símbolo CCS-III, Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 
22 de janeiro de 2018.
                                                                                                                                                      
                                                                                                              

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECISÃO
PROCESSO: 13332/2016

REQUERENTE: VERA LUCIA FERNANDES
ASSUNTO: AUXILIO DOENÇA

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a(o) servidor(a)  em epígrafe, a con-
cessão do auxílio doença, que corresponderá, apenas e tão somen-
te, a 01 (um) mês de vencimento base;
2) Determino a submissão do(a) requerente à JUNTA MÉ-
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DICA para se constatar se a hipótese é de aposentadoria e, nessa 
hipótese, integral ou proporcional ao tempo de serviço;
3) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para os devidos 
registros, na forma do contido no parecer da Procuradoria, após a 
devida publicação da presente decisão;
4) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 30 de março de 2017. 

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 223637/2017

REQUERENTE: WALQUIRIA DA SILVA MACHADO AMA-
RAL

ASSUNTO: AUXILIO DOENÇA

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a(o) servidor(a)  em epígrafe, a con-
cessão do auxílio doença, que corresponderá, apenas e tão somen-
te, a 01 (um) mês de vencimento base;
2) Determino a submissão do(a) requerente à JUNTA MÉ-
DICA para se constatar se a hipótese é de aposentadoria e, nessa 
hipótese, integral ou proporcional ao tempo de serviço;
3) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para os devidos 
registros, na forma do contido no parecer da Procuradoria, após a 
devida publicação da presente decisão;
4) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 16 de outubro de 2017. 

João Ferreira Neto, Prefeito 

DECISÃO
PROCESSO.: 3177/2013

REQUERENTE.: PAULO ROBERTO FARIAS DE BRITO
ASSUNTO.: AUXILIO FUNERAL

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir a concessão de auxílio funeral, que não deverá 
exceder 02 (duas) vezes o mínimo pago pela Administração a títu-
lo de vencimento base.
2) Deferir o requerimento da PGM quanto as anotações.
3) Desta forma, encaminhe-se à SEMFAP para os devidos 
registros e providências de pagamento, na forma do contido no 
parecer da Procuradoria, após a devida publicação da presente de-
cisão.
4) Publique-se e cumpra-se. 

São João de Meriti, 18 de Setembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito 

DECISÃO
PROCESSO: 16247/2016

REQUERENTE: ARLETE CORREIA DOS SANTOS DE 
PAULA

ASSUNTO: AVERBAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do período trabalhado 
na condição de cargo comissionado, para todos os fins e efeitos, 
referente aos períodos mencionados na certidão da SEMAD, des-
prezando-se qualquer período concomitante com o exercício neste 
Município na condição de estatutário, sem desprezo de ulterior 
contagem para fins de incorporação;
2) À SEMAD para os devidos registros, inclusive DE 
QUE NÃO SEJA FORNECIDA CERTIDÃO tendo como objeto 
a comprovação de tempo de serviço para fins de averbação em 
outra contagem e ainda que seja comunicado o INSS e o MERITI-
-PREVI dando conta da averbação da contagem de tempo de ser-
viço de que cuidam estes autos, conforme contido no parecer da 
Procuradoria, após a devida publicação da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 28 de Agosto de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 7415/2016

REQUERENTE: ROSEMERE DE ANDRADE OLIVEIRA
ASSUNTO: AVERBAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do período trabalhado na 
condição de contratado(a), para todos os fins e efeitos, referente 
aos períodos mencionados na INFORMAÇÃO SEMAD de fls. 
07/08, certificado pela SEMAD – Secretaria Municipal de Admi-
nistração – de acordo com os dados constantes de seus assenta-
mento, desprezando-se possíveis períodos concomitantes com o 
prestado ao Município na condição de estatutário, sem desprezo 
de ulterior contagem para fins de incorporação;
2) À SEMAD para os devidos registros, inclusive DE 
QUE NÃO SEJA FORNECIDA CERTIDÃO tendo como objeto 
a comprovação de tempo de serviço para fins de averbação em 
outra contagem e ainda que seja comunicado o INSS e o MERITI-
-PREVI dando conta da averbação da contagem de tempo de ser-
viço de que cuidam estes autos, conforme contido no parecer da 
Procuradoria, após a devida publicação da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 20 de Junho de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 221597/2017

REQUERENTE: VALDA BARBOSA DA SILVA FERNANDES
ASSUNTO: AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do(s) período(s) de tra-
balho na iniciativa privada, ainda que como autônomo, para fins 
exclusivamente de aposentadoria, referente aos períodos mencio-
nados na certidão original de fls 04/06, desprezando-se qualquer 
período concomitante com o exercício neste Município;
2) À SEMAD para os devidos registros e que seja comu-
nicado o INSS e o MERITI-PREVI dando conta da averbação da 
contagem de tempo de serviço de que cuidam estes autos, confor-

me contido no parecer da Procuradoria, após a devida publicação 
da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 25 de Setembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 221751/2017

REQUERENTE: ANTONIO DE CASTRO
ASSUNTO: AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do(s) período(s) de tra-
balho na iniciativa privada, ainda que como autônomo, para fins 
exclusivamente de aposentadoria, referente aos períodos mencio-
nados na certidão original de fls 04/06, desprezando-se qualquer 
período concomitante com o exercício neste Município;
2) À SEMAD para os devidos registros e que seja comu-
nicado o INSS e o MERITI-PREVI dando conta da averbação da 
contagem de tempo de serviço de que cuidam estes autos, confor-
me contido no parecer da Procuradoria, após a devida publicação 
da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 25 de Setembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 221814/2017

REQUERENTE: MARCO ANTONIO LOPES DA SILVA
ASSUNTO: AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do(s) período(s) de tra-
balho na iniciativa privada, ainda que como autônomo, para fins 
exclusivamente de aposentadoria, referente aos períodos mencio-
nados na certidão original de fls 04/06, desprezando-se qualquer 
período concomitante com o exercício neste Município;
2) À SEMAD para os devidos registros e que seja comu-
nicado o INSS e o MERITI-PREVI dando conta da averbação da 
contagem de tempo de serviço de que cuidam estes autos, confor-
me contido no parecer da Procuradoria, após a devida publicação 
da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 25 de Setembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 221819/2017

REQUERENTE: JANDA DO NASCIMENTO ALVES SOUZA
ASSUNTO: AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
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buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do(s) período(s) de tra-
balho na iniciativa privada, ainda que como autônomo, para fins 
exclusivamente de aposentadoria, referente aos períodos mencio-
nados na certidão original de fls 04/06, desprezando-se qualquer 
período concomitante com o exercício neste Município;
2) À SEMAD para os devidos registros e que seja comu-
nicado o INSS e o MERITI-PREVI dando conta da averbação da 
contagem de tempo de serviço de que cuidam estes autos, confor-
me contido no parecer da Procuradoria, após a devida publicação 
da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 25 de Setembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 3788/2017

REQUERENTE: FELIPE ATAÍDE MENEZES DE ALMEIDA
ASSUNTO: AVERBAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do tempo de serviços 
prestados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEI-
RO para todos os fins e efeitos, em especial ao recálculo dos seus 
triênios, mudanças de nível/padrão, além dos adicionais de sexta-
-parte e final de carreira, quando implementar o direito, referente 
ao período de 01 de fevereiro de 2002 à 31 de janeiro de 2004;
2) À SEMAD para os devidos registros, inclusive de co-
municar à UFRJ o INSS e o MERITI-PREVI dando conta da 
averbação da contagem de tempo de serviço de que cuidam estes 
autos, conforme contido no parecer da Procuradoria, após a devida 
publicação da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 30 de maio de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 6825/2017

ANEXO: 9286/2015
REQUERENTE: HERIBERTO NATIVIDADE VASQUEZ

ASSUNTO: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir a emissão de certidão do processo 9286/2015;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 15 de Agosto de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO – PROCESSO 3486/2017

1 - À luz do parecer N.º 80/2017, da Secretaria de Controle 
Interno, AUTORIZO a homologação do Pregão Presencial n.º 
042/2017, vencido pela empresa VERTICAL 2000 SINALI-
ZAÇÃO VIÁRIA LTDA-ME, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de sinalização horizontal e 
vertical, nas vias públicas do Município, compreendendo implan-
tação, manutenção e modernização com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos e materiais, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública da Prefeitura Municipal 
de São João de Meriti.
 
2 - À PGM para lavratura da Ata de Registro de Preços;
4 – Publique-se.

São João de Meriti, 23 de janeiro de 2018.

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2017

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 TORRES VAL-
PORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉ-
DICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 11.226.884/0001-68, loca-
lizada à RUA AURÉLIO VALPORTO, 231, LOTE 1 PAL. 28440 
- MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRRO/RJ, representa-
da 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 SE-
MUS n.º 20/2017, devidamente homologado, REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual aquisição de medicamentos, 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 
     
10 Acido folínico 15mg Comp. 1.750 R $ 
1,70  R$       2.975,00 
12 Ácido Tranexâmico, Dosagem 50 Mg/Ml,Forma Far-
macêutica Sol. Inj., 5 Ml Amp 4.200 R$ 4,00  R$     
16.800,00 
15 Adenosina 3mg/ml amp com 2 ml amp 525 
R$ 9,99  R$       5.244,75 
17 Água Destilada, Aspecto Físico Estéril E Apirogênica, 
100 Ml Frs 7.000 R$ 3,40  R$     23.800,00 
18 Água Destilada, Aspecto Físico Estéril E Apirogênica, 
500 Ml Frs 10.500 R$ 4,35  R$     45.675,00 
19 Água oxigênada 10 Volumes, Frasco com  1000 ml 
Frs 700 R$ 7,28  R$       5.096,00 
25 Alopurinol, Dosagem 300 Mg Comp. 3.500 
R$ 0,28  R$          980,00 
30 Amiodarona Dosagem 200 Mg Comp. 7.000 
R$ 0,66  R$       4.620,00 
33 Amoxicilina, 50 Mg/Ml, Pó Para Suspensão Oral,  - 100 
mL Frs 2.100 R$ 8,15  R$     17.115,00 
35 Amoxicilina, Associada Com Clavulanato De Potássio, 
1g +    200 Mg, Injetável F/Amp 10.500 R$ 19,01  R$   
199.605,00 
37 Amoxicilina, Associada Com Clavulanato De Potás-
sio, 500 Mg + 125 Mg Comp. 140.000 R$ 2,52  R$   
352.800,00 
38 Ampicilina, 1g, Injetável F/Amp 7.000 R $ 
6,26  R$     43.820,00 

47 Bensilato de Atracurio10 MG  AMP 5 ML Amp 
70 R$ 18,04  R$       1.262,80 
48 Benzilpenicilina Benzatina Injetavel  600.000ui F /
Amp 7.000 R$ 8,10  R$     56.700,00 
50 Benzilpenicilina, Potássica, Associada A Penicilina Pro-
cainada, 100.000ui+ 300.000ui, Injetável F/Amp 5.250 
R$ 2,56  R$     13.440,00 
53 Bicarbonato De Sódio, Dosagem 8,4%, 10ml Amp 
7.000 R$ 1,13  R$       7.910,00 
54 Bicarbonato De Sódio, Dosagem 8,4%, 250ml f ras-
co 175 R$ 29,49  R$       5.160,75 
64 Carbamazepina, Dosagem 20 Mg/Ml, Apresentação 
Suspensão Oral Frasco 100,00 Ml Frs 1.050 R $ 
10,16  R$     10.668,00 
68 Carbonato De Cálcio, Dosagem 500 Mg De Cálcio 
Comp. 10.500 R$ 0,28  R$       2.940,00 
71 Carvedilol  6,25mg Comp. 35.000 R$ 0,52  R$     
18.200,00 
72 Carvedilol 12,5 Mg Comp. 35.000 R$ 0,52  R$     
18.200,00 
73 Carvedilol  3,125 Mg Comp. 35.000 R $ 
0,52  R$     18.200,00 
80 Cetoconazol, 200 Mg Comp. 1.050 R $ 
0,18  R$          189,00 
82 Cetoprofeno, 50mg/Ml,  Solução Injetável Intra Muscu-
lar, 2 Ml Amp 28.000 R$ 1,95  R$     54.600,00 
88 Clonazepam, Dosagem 2,5 Mg/Ml, Apresentação Solu-
ção Oral Gotas Frasco 20ml Frs 1.750 R$ 5,60  R$       
9.800,00 
94 Cloreto De Sódio, 0,9% Solução Injetável, Sistema Fe-
chado, 100 Ml                 Bolsa 17.500 R$ 3,33  R$     
58.275,00 
95 Cloreto De Sódio, 0,9% Solução Injetável, Sistema Fe-
chado, 250 Ml Bolsa 17.500 R$ 4,00  R$     70.000,00 
104 Colagenase, 0,6u/G, Pomada, 30 G T u b o  
10.500 R$ 26,65  R$   279.825,00 
105 Complexo B   Comprimidos Comp. 10.500   
 R$                -   
106 Complexo B   Gotas – 20 ML Frs 1.050 R $ 
4,65  R$       4.882,50 
130 Enoxaparina , 20 Mg/0,2 Ml,  Injetável, Seringa Pré-
-Enchida Seringa 1.050 R$ 15,04  R$     15.792,00 
132 Enoxaparina , 60 Mg/0,6 Ml,  Injetável, Seringa Pré-
-Enchida Seringa 2.100 R$ 37,80  R$     79.380,00 
133 Enoxaparina , 80 Mg/0,8 Ml,  Injetável, Seringa Pré-
-Enchida Seringa 1.050 R$ 55,00  R$     57.750,00 
140 Fenitoína Sódica Dosagem 100mg C o m p  
35.000 R$ 0,11  R$       3.850,00 
175 Hidrocortisona  100mg Injetável F/Amp 7.000 
R$ 3,93  R$     27.510,00 
197 Lidocaína Cloridrato, 2%, + Epinefrina hermitartarato 
1:200.000  Injetável, 20 Ml F/Amp 175 R$ 15,30  R$       
2.677,50 
211 Metoclopramida Cloridrato Sol. Oral, 4mg/Ml 10ml 
Frs 1.050 R$ 0,89  R$          934,50 
233 Nimesulida 100mg comp 1.750 R$ 0,22  R$          
385,00 
248 Oxibutina cloridrato  1mg/ml 120 ml Frasco 175 
R$ 16,18  R$       2.831,50 
251 Paroxetina 20mg Comp. 1.050 R$ 1,10  R$       
1.155,00 
257 Piperacilina sodica+ Tazobactan 2g+ 250mg com 4,5g 
Amp 3.500 R$ 45,20  R$   158.200,00 
265 Propranolol, Cloridrato 40 Mg c o m p  
70.000 R$ 0,06  R$       4.200,00 
269 Risperidona  1mg Comp. 175.000 R$ 0,56  R$     
98.000,00 
270 Risperidona 3mg Comp. 245.000 R$ 0,76  R$   
186.200,00 
285 Sulfato De Magnésio 10% Solução Injetável 10 Ml 
Amp 2.100 R$ 0,70  R$       1.470,00 
288 Tenoxicam 20 Mg, Injetável- 2 ML F / A m p  
17.500 R$ 5,90  R$   103.250,00 
298 Valproato De Sodio Ou Acido Valproico  500mg 
Comp. 105.000 R$ 1,08  R$   113.400,00 
           
  TOTAL     R$ 2.205.769,30
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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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 Muni-
cipal de Saúde de São João de Meriti a contratar, sendo facultada 
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, as-
segurado 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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir do docu-
mento 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 Saú-
de. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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, junta-
mente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de Empenho e 
do Contrato caso firmado, desde que não haja embargos justifica-
dos da Secretaria Gestora da presente ATA, sendo que a Prefeitura 
efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após a entrega efetiva dos 
materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação dos itens e 
quantidades fornecidos.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-

pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à am-
pla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Admi-
nistração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado 
no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde de 
São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações le-
gais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autori-
dade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerrogati-
va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender 
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o for-
necedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 05 de dezembro 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 DETENTO-
RA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
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da Cidade de São João de Meriti
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 DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA, 
inscrita no CNPJ 03.946.428/0001-10, localizada à RUA MARCI-
LIO DE POLY, GALPÃO 1 E 2 - PQ DE EXPOSIÇÕES JAMIL 
CARDOSO - CENTRO - MIRACEMA /RJ, representada 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 resultado do Pregão SE-
MUS n.º 20/2017, devidamente homologado, REGISTRAR OS 
PREÇOS para eventual aquisição de medicamentos, 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 
     
1 Acetilcisteina 40mg/Ml  - 120 ml F r s  
1.750 R$ 13,19  R$     23.082,50 
4 Aciclovir,  Dosagem 50 Mg/G, Uso Creme, 10 G Tubo 
700 R$ 5,40  R$       3.780,00 
5 Aciclovir, 250 mg, Injetável F/Amp 350 R $ 
50,44  R$     17.654,00 
9 Acido Folico  5mg Comp. 105.000 R$ 0,12  R$     
12.600,00 
20 Albendazol 40 Mg/ml -10 Ml Frs 2.100 R $ 
2,10  R$       4.410,00 
22 Albumina Humana Concentração 20%, Uso Injetável, 
Com Equipo, 50 Ml Frs 70 R$ 249,50 
 R$     17.465,00 
23 Alendronato De Sódio 70 Mg Comp. 1.050 R $ 
1,35  R$       1.417,50 
27 Amicacina Sulfato, 250 Mg/Ml, Solução Injetável, 2 
Ml Amp 3.500 R$ 2,35  R$       8.225,00 
32 Amitriptilina Cloridrato, Dosagem 25 Mg 
Comp. 280.000 R$ 0,17  R$     47.600,00 
39 Anlodipino Besilato, Dosagem 10 Mg C o m p .  
175.000 R$ 0,16  R$     28.000,00 
40 Anlodipino Besilato, Dosagem 5 Mg C o m p .  
175.000 R$ 0,08  R$     14.000,00 
42 Atenolol, Dosagem 50 Mg Comp. 175.000 R $ 
0,09  R$     15.750,00 
46 Azitromicina 500mg intravenoso A m p  
5.250 R$ 145,50  R$   763.875,00 
49 Benzilpenicilina, Benzatina, 1.200.000ui, Injetável 
F/Amp 35.000 R$ 9,70  R$   339.500,00 
61 Bromoprida, Dosagem 10 Mg C o m p .  
70.000 R$ 0,29  R$     20.300,00 
65 Carbamazepina, Dosagem 200 Mg C o m p .  
280.000 R$ 0,21  R$     58.800,00 
67 Carbonato De Cálcio, Dosagem 125mg + Colcecalcife-
rol 200ui Comp. 10.500 R$ 0,57  R$       5.985,00 
75 Cefalexina, 500 Mg Cápsula 140.000 R$ 1,27  R$   
177.800,00 
76 Cefalotina 1g, Injetável frs 4.200 R $ 
5,60  R$     23.520,00 
77 Cefazolina 1g frasco 4.200 R$ 7,25  R$     
30.450,00 
78 Cefepima Cloridrato, 1g, Pó Liófilo Para Injetável 
F/Amp 5.250 R$ 11,24  R$     59.010,00 
79 Ceftriaxona Sódica, 1g, Endovenoso F / A m p  
17.500 R$ 4,75  R$     83.125,00 
81 Cetoprofeno, 100 Mg,  PóLiófilo Para Injetável, Endo-
venoso F/Amp 17.500 R$ 5,65  R$     98.875,00 
85 Claritromicina 500mg  Amp 7.000 R $ 
44,60  R$   312.200,00 
89 Clonazepam, Dosagem 2mg Comp. 140.000 R $ 
0,18  R$     25.200,00 
92 Cloreto De Potássio, Dosagem 10%, Apresentação So-
lução Injetável, 10ml Amp 21.000 R$ 0,41  R$       
8.610,00 
97 Cloreto De Sódio, 10%, Solução Injetável, 10 Ml Amp 

17.500 R$ 0,40  R$       7.000,00 
98 Cloreto De Sódio, 20%, Solução Injetável, 10 Ml Amp 
17.500 R$ 0,40  R$       7.000,00 
105 Complexo B   Comprimidos Comp. 10.500 R $ 
0,12  R$       1.260,00 
108 Deslanosido, 0,2 Mg/Ml, Solução Injetável, 2 Ml Amp 
1.400 R$ 1,37  R$       1.918,00 
117 Diclofenaco potassico 25ml/ml  3ml A m p  
28.000 R$ 1,15  R$     32.200,00 
121 Dipirona Sódica , 500 Mg/Ml, Solução Oral Gotas, 10 
Ml Frs 7.000 R$ 1,49  R$     10.430,00 
124 Dobutamina Cloridrato, 12,5 Mg/Ml,  Injetável, 20 Ml 
Amp 1.750 R$ 8,20  R$     14.350,00 
138 Espironolactona   25mg Comp. 7.000 R $ 
0,30  R$       2.100,00 
142 Fenobarbital Sódico, Dosagem 100mg C o m p  
105.000 R$ 0,18  R$     18.900,00 
144 Fenobarbital Sódico,Dosagem 100mg/Ml Forma Far-
macêutica Solução Injetável Ampola 2ml Amp 2.100 
R$ 1,30  R$       2.730,00 
148 Flumazenil 0,1 mg/ml em 5 ml Amp 350 
R$ 44,60  R$     15.610,00 
149 Fluconazol 150mg Cápsula 3.500 R$ 0,85  R$       
2.975,00 
151 Fluoxetina cloridrato Dosagem 20mg C o m p  
350.000 R$ 0,27  R$     94.500,00 
153 Furosemida  40mg Comp 70.000 R$ 0,10  R$       
7.000,00 
155 Gentamicina, 40 Mg/Ml, Solução Injetável, 2 Ml Amp 
1.750 R$ 1,70  R$       2.975,00 
156 Glibenclamida 5mg Comp 140.000 R$ 0,07  R$       
9.800,00 
158 Glicose, 25%, Solução Injetável, 10ml A m p  
10.500 R$ 0,41  R$       4.305,00 
160 Glicose, 5%, Solução Injetável, Sistema Fechado, 500 
Ml Bolsa 10.500 R$ 5,00  R$     52.500,00 
162 Glicose, 50%, Solução Injetável, 10 Ml A m p  
14.000 R$ 0,41  R$       5.740,00 
164 Haloperidol Decanoato Injetavel 50mg/Ml  Amp 
5.250 R$ 12,00  R$     63.000,00 
174 Hidroclorotiazida 25mg Comp 280.000 R $ 
0,05  R$     14.000,00 
177 Hidrocortisona, 500mg, Injetável F / A m p  
10.500 R$ 10,40  R$   109.200,00 
181 Ibuprofeno  600mg Comp 105.000 R$ 0,22  R$     
23.100,00 
182 Ibuprofeno, 50mg/Ml, Suspensão Oral Frs 1.750 
R$ 4,05  R$       7.087,50 
190 Lactulose 667/ml 120 ml Frasco 700 R $ 
17,82  R$     12.474,00 
192 Levofloxacino 5mg/ml com 100ml bolsa 1.050 
R$ 15,62  R$     16.401,00 
201 Loratadina  10mg Comp 17.500 R$ 0,27  R$       
4.725,00 
203 Losartana Potassica   50mg comp 280.000 R $ 
0,16  R$     44.800,00 
208 Metformina Cloridrato, Dosagem 850 Mg 
Comp. 280.000 R$ 0,17  R$     47.600,00 
210 Metoclopramida Cloridrato Sol. Inj., 5mg/Ml,  2ml 
Amp 14.000 R$ 0,45  R$       6.300,00 
219 Metronidazol, Associado Com Nistatina, 100 Mg + 
20.000ui/G, Creme Vaginal, 50 G Tubo 2.100 R $ 
8,20  R$     17.220,00 
220 Meropenem 1000mg Amp 5.250 R $ 
33,45  R$   175.612,50 
221 Meropenem 500mg Amp 5.250 R$ 20,10  R$   
105.525,00 
224 Midazolam, 5mg/Ml Ampola 10ml, Aplicação Injetável 
Amp 10.500 R$ 5,58  R$     58.590,00 
231 Neomicina, Associada Com Bacitracina, 5mg + 250 
Ui/G, Pomada, 10 G Tubo 1.400 R$ 2,50  R$       
3.500,00 
232 Nifedipina Retard, 20mg comp 140.000 R$ 
0,17  R$     23.800,00 
241 Nitroprusseto De Sódio Sol Inj, 25mg/ml  2ml F/
Amp 700 R$ 17,40  R$     12.180,00 
242 Norepinefrina 2mg/ml  (4ml) Amp 1.750 R $ 
7,30  R$     12.775,00 
245 Omeprazol 20mg comp 210.000 R$ 0,17  R$     

35.700,00 
246 Omeprazol Inj. 40mg – 10 ML F/Amp 7.000 
R$ 16,29  R$   114.030,00 
247 Oxacilina sodica 500mg  F/Amp 7.000 R $ 
5,20  R$     36.400,00 
250 Oxido De Zinco + Óleo Com Vitamina A + Vitamina D 
Dosagem150mg + 5.000ui + 900ui/G, Pomada, 45g Tubo 
1.750 R$ 5,60  R$       9.800,00 
252 Paracetamol Sol. Oral , 200mg/Ml 15ml Frs 
1.400 R$ 1,30  R$       1.820,00 
259 Prednisolona Sol. Oral, 3mg/Ml 100ml Frs 1.050 
R$ 7,92  R$       8.316,00 
261 Prednisona, 5mg comp 35.000 R$ 0,22  R$       
7.700,00 
262 Prometazina ,Cloridrato, 25mg c o m p  
210.000 R$ 0,17  R$     35.700,00 
266 Ranitidina Cloridrato, 150 Mg c o m p  
140.000 R$ 0,16  R$     22.400,00 
267 Ranitidina Cloridrato, 25 Mg/Ml, Solução Injetável, 2 
Ml Amp 10.500 R$ 0,95  R$       9.975,00 
268 Ringer, Associado Com Lactato De Sódio, Solução In-
jetável, Sistema Fechado, 500 Ml Bolsa 35.000 R $ 
4,70  R$   164.500,00 
274 Salbutamol 100 Mcg/Dose, Aerosol Oral, 200 Doses 
Frs 350 R$ 16,20  R$       5.670,00 
278 Sinvastatina, 20 Mg comp 175.000 R $ 
0,27  R$     47.250,00 
279 Solução De Gelatina 3,5 % + Eletrólitos 500ml 
Bolsa 175 R$ 29,90  R$       5.232,50 
280 Sulfadiazina, De Prata, 1%,  Creme, 400 G Pote 
175 R$ 41,00  R$       7.175,00 
281 Sulfadiazina, De Prata, 1%,  Creme, 50 G Tubo 
1.750 R$ 10,00  R$     17.500,00 
289 Tenoxicam 40 Mg, Injetável  - 2 ML F / A m p  
17.500 R$ 10,50  R$   183.750,00 
297 Tramadol Cloridrato, Forma Farmacêutica Solução 
Injetável,Dosagem 50mg/Ml Ampola 2ml Amp 7.000 
R$ 2,48  R$     17.360,00 
299 Vancomicina Cloridrato, 500mg, Injetável F /
Amp 3.500 R$ 14,50  R$     50.750,00 
           
  TOTAL     R$ 4.033.445,50

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de medicamentos, 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 Muni-
cipal de Saúde de São João de Meriti a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, as-
segurado 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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir do docu-
mento 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 fi-
xadas 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 con-
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dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 Saú-
de. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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, junta-
mente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de Empenho e 
do Contrato caso firmado, desde que não haja embargos justifica-
dos da Secretaria Gestora da presente ATA, sendo que a Prefeitura 
efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após a entrega efetiva dos 
materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação dos itens e 
quantidades fornecidos.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à am-
pla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Admi-
nistração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado 
no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde de 
São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações le-
gais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autori-
dade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerrogati-
va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender 
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o for-
necedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 05 de dezembro 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 37/2017

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. Lú-
cio Lédio de Souza, brasileiro, casado, advogado, identidade n. 
85.867 OAB/RJ, e, CPF n. 984.375.697-53,, e a empresa HOSP-
NEW 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 MERITI/RJ, 
neste ato representada neste ato por Jaqueline Conceição de Quei-
roz, identidade nº 08639744-5 DIC-RJ, denominada DETENTO-
RA,  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 20/2017, devidamente ho-
mologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de 
medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal 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 
     
8 Ácido Ascórbico, 100 Mg/Ml Tipo Uso Injetável , 5 Ml 
Amp 1.750  R$          0,57   R$          997,50 
29 Aminofilina , Dosagem 24 Mg/Ml, Forma Farmacêutica 
Solução Injetável - 10 Ml Amp 5.250  R$          0,51  
 R$       2.677,50 
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45 Azitromicina, pó para suspensão oral 40mg/Ml – 15 
ML Frs 1.050  R$          9,40   R$       9.870,00 
56 Biperideno, lactato 5mg/Ml Amp 700  R$          
1,46   R$       1.022,00 
74 Cefalexina, 50 Mg/Ml, Pó Para Suspensão Oral -100 
ML Frs 3.500  R$         18,00   R$     63.000,00 
90 Clonidina 150mcg/ml 1ml Amp 4.200  R$          
5,15   R$     21.630,00 
91 Clonidina 0,10mg Comp. 1.750  R$          0,13  
 R$          227,50 
100 Clorpromazina, cloridrato 5mg/ml (5ml) Amp 
1.750  R$          1,15   R$       2.012,50 
102 Clorpromazina cloridrato Dosagem 25mg 
Comp. 70.000  R$          0,18   R$     12.600,00 
103 Clorpromazina, Concentração 40 Mg/Ml, Forma Far-
maceutica Solução Oral- Gotas,Frasco 20,00 Ml Frs 350 
 R$          4,10   R$       1.435,00 
109 Dexametasona 1mg/g  Creme, 10 G T u b o  
1.750  R$          1,95   R$       3.412,50 
111 Dexclorfeniramina Maleato, 2 Mg C o m p .  
10.500  R$          0,19   R$       1.995,00 
113 Diazepam Dosagem 10mg Comp 175.000  R$          
0,08   R$     14.000,00 
119 Digoxina, 0,25 Mg Comp 3.500  R$          0,04  
 R$          140,00 
125 Dopamina,cloridrato 5mg/Ml, Solução Injetável, 10 Ml 
Amp 2.800  R$          1,00   R$       2.800,00 
127 Efedrina , sulfato 50mg/ml 1ml Amp 350 
 R$          4,20   R$       1.470,00 
128 Enalapril ,Maleato, 10 Mg comp 175.000  R$          
0,10   R$     17.500,00 
134 Epinefrina, 1mg/Ml, cloridrato Solução Injetável, 1 Ml 
Amp 7.000  R$          0,58   R$       4.060,00 
135 Eritromicina 500mg Caps 1.750  R$          
1,10   R$       1.925,00 
137 Escopolamina Butilbrometo, 20mg/Ml, Solução Inje-
tável, 1 Ml Amp 14.000  R$          0,81   R$     
11.340,00 
139 Estreptoquinase, 1.500.000ui, Injetável F/Amp 14 
 R$       870,00   R$     12.180,00 
163 Gluconato De Cálcio, 10%, Solução Injetável, 10 Ml 
Amp 3.500  R$          1,40   R$       4.900,00 
169 Heparina Sódica, 5.000ui/0,25ml, Injetável, 0,25 Ml 
Amp 1.750  R$          3,90   R$       6.825,00 
171 Hidralazina 20mg/ml Amp 2.100  R$          
3,90   R$       8.190,00 
176 Hidrocortisona Acetatato De Creme 1%  Tubo 
350  R$         11,50   R$       4.025,00 
183 Imipramina Princípio Ativo Cloridrato, Dosagem 25mg 
Comp 4.200  R$          0,19   R$          798,00 
185 Isossorbida, Mononitrato De 40mg C o m p .  
10.500  R$          0,35   R$       3.675,00 
186 Isossorbida, Sal Dinitrato, 10mg C o m p .  
10.500  R$          0,12   R$       1.260,00 
187 Isossorbida, Sal Dinitrato, 5mg, Sublingual 
Comp. 10.500  R$          0,11   R$       1.155,00 
188 Isossorbida, Sal Mononitrato, 20 Mg C o m p .  
10.500  R$          0,17   R$       1.785,00 
189 Ivermectina, 6mg Comp. 5.250  R$          1,74  
 R$       9.135,00 
198 Lidocaína Cloridrato, 2%, Geléia, 30 Mg Tubo 
3.500  R$          6,30   R$     22.050,00 
202 Loratadina Xarope 1mg/Ml – 100 ML F r s  
1.050  R$          4,70   R$       4.935,00 
215 Metronidazol Creme Vaginal 100mg/G T u b o  
1.750  R$          3,96   R$       6.930,00 
217 Metronidazol, 40 Mg/Ml, Suspensão Oral, 100 Ml 
Frs 1.050  R$          2,50   R$       2.625,00 
222 Miconazol, 2%, Creme Vaginal, 80 G T u b o  
1.050  R$          9,35   R$       9.817,50 
223 Miconazol, 2%, Loção – 50 ML Frs 350 
 R$          6,20   R$       2.170,00 
227 Morfina Apresentação Sulfato Concentração 30mg  
Comp. 175  R$          1,07   R$          187,25 
234 Nimodipino  10 mg comp 1.400  R$          0,42  
 R$          588,00 
237 Nistatina, 25.000ui/G, Creme Vaginal, 60 G + aplica-
dor vaginal Tubo 2.100  R$          9,15   R$     
19.215,00 

239 Nitroglicerina Sol. Inj., 5mg/Ml 5ml Amp 1.050 
 R$         25,40   R$     26.670,00 
240 Nitroglicerina Sol. Inj., 5mg/Ml 10ml Amp 1.050 
 R$         26,00   R$     27.300,00 
258 Podofilina 25% 15ml Frs 105  R$         
77,60   R$       8.148,00 
260 Prednisona, 20mg comp 35.000  R$          0,50  
 R$     17.500,00 
263 Prometazina , Cloridrato, Sol Inj. 25mg/Ml  2ml Amp 
7.000  R$          2,50   R$     17.500,00 
272 Sais Para Reidratação Oral, Apresentação Pó, Compos-
to Por: Cloreto Sódio 3,5g + Glicose 20 G, Indicação + Citrato 
De Sódio 2,9g + Cloreto De Potássio 1,5 G,Uso Para 1.000ml De 
Solução Pronta, Segundo Padrão Om S, Característica Adicional 
Envelope Contendo 27,9g Env. 35.000  R$          1,00  
 R$     35.000,00 
273 Salbutamol 0,5mg/ml - ampola 1ml    amp 1.050 
 R$          0,97   R$       1.018,50 
290 Tetraciclina, Associada Com Anfotericina B, 25mg + 
12,5 Mg/G, Creme Vaginal, 45 G Tubo 105  R$         
19,10   R$       2.005,50 
291 Tiabendazol 50 Mg/G Suspensão Oral 40 Ml Frs 
17,5  R$          7,10   R$          124,25 
304 Vitamina B12 5000mcg 2ml Amp 3.500  R$          
2,91   R$     10.185,00 
           
  TOTAL     R$ 442.011,50

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição medicamentos, 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 Muni-
cipal de Saúde de São João de Meriti a contratar, sendo facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, as-
segurado 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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir do docu-
mento 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 Saú-
de. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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, junta-
mente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de Empenho e 
do Contrato caso firmado, desde que não haja embargos justifica-
dos da Secretaria Gestora da presente ATA, sendo que a Prefeitura 
efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após a entrega efetiva dos 
materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação dos itens e 
quantidades fornecidos.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à am-
pla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Admi-
nistração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado 
no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde de 
São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações le-
gais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autori-
dade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  c) suspensão temporária do direito de participar de lici-
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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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerrogati-
va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender 
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o for-
necedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 05 de dezembro 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 DETENTO-
RA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, pessoa jurídica de direito público in-
terno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, atra-
vés de sua Secretaria Municipal de Saúde, representado pelo Sr. 
Lúcio Lédio de Souza, brasileiro, casado, advogado, identida-
de 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 resultado do 
Pregão SEMUS n.º 20/2017, devidamente homologado, REGIS-
TRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de medicamentos, 
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 
     
2 Acetilcisteina 200mg  -5g Env. 1.750  R$          
0,96   R$       1.680,00 
3 Aciclovir,  Dosagem 200 Mg Comp. 10.500  R$          
0,74   R$       7.770,00 
6 Acido Acetilsalicilico 100mg milheiro 21  R$         
39,10   R$          821,10 
7 Acido Ascorbico 500mg Comp. 1.750  R$          
0,27   R$          472,50 
11 Acido tricloroacetico 80% 50ml frasco 70 
 R$         54,31   R$       3.801,70 
13 Ácido Valpróico, Dosagem 50 Mg/Ml, Forma Farma-
cêutica Xarope Frasco 100ml Frs 1.750  R$          7,44  
 R$     13.020,00 
14 Ácidos Graxos Essenciais, Composição Composto De 
Ácidos Caprílico, Cáprico, Láurico, Componentes Linolêico, Le-
citina De Soja, Apresentação Associados Com Vitaminas “A” E 
“E”, Tipo Loção Oleosa, 100 Ml Frs 1.750  R$          
9,02   R$     15.785,00 
16 Água Destilada, Aspecto Físico Estéril E Apirogênica, 
10 Ml Amp 17.500  R$          0,32   R$       5.600,00 
21 Albendazol, Dosagem 400 Mg Comp. 7.000 
 R$          1,27   R$       8.890,00 
24 Alopurinol, Dosagem 100 Mg cento 1.400 
 R$         13,55   R$     18.970,00 
26 Ambroxol, Composição Sal Cloridrato, Concentração 6 
Mg/Ml, Aplicação Xarope Adulto  100ml Frs 1.750 
 R$          3,85   R$       6.737,50 
28 Aminofilina 100mg Comp. 1.750  R$          0,11  
 R$          192,50 
31 Amiodarona, Dosagem 50 Mg/Ml  Indicação Injetável, 
3 Ml Amp 5.250  R$          1,40   R$       7.350,00 
34 Amoxicilina, 500 Mg Cápsula 175.000  R$          
0,38   R$     66.500,00 
36 Amoxicilina, Associada Com Clavulanato De Potássio, 
50mg + 12,5 Mg/Ml, 75 Ml Frs 4.200  R$         26,41  
 R$   110.922,00 
41 Atenolol, Dosagem 25 Mg Comp. 175.000  R$          
0,09   R$     15.750,00 
43 Atropina Sulfato Dosagem 0,25/Ml, Uso Solução Inje-
tável -  1 Ml Amp 7.000  R$          0,38   R$       
2.660,00 
44 Azitromicina, 500 Mg Comp. 70.000  R$          
1,44   R$   100.800,00 
51 Benzilpenicilina potassica 5.000.000ui F/Amp 3.500 
 R$          6,98   R$     24.430,00 
52 Benzoato De Benzila, Dosagem 25% Forma Farmacêu-
tica Emulsaõ Tópica, 100 Ml Frs 1.750  R$          4,50  
 R$       7.875,00 
55 Biperideno, cloridrato Dosagem 2 Mg C o m p .  
175.000  R$          0,19   R$     33.250,00 
57 Bromazepam 3mg Comp. 1.400  R$          0,17  

 R$          238,00 
58 Bromazepam 6mg Comp. 1.400  R$          0,27  
 R$          378,00 
59 Bromoprida Dosagem 4 Mg/Ml, Apresentação Gotas - 
20ml Frs 1.750  R$          3,28   R$       5.740,00 
60 Bromoprida Dosagem 5 Mg/Ml, Apresentação Inje-
tável - 2 Ml Amp 17.500  R$          1,75   R$     
30.625,00 
62 Budesonida Apresentação Aerosol Bucal, Concentração 
50mcg/Dose, Caracteríscas Adicionais Frasco Com 100 Doses 
Frs 1.050  R$         25,48   R$     26.754,00 
63 Captopril,Concentração 25 Mg C o m p .  
350.000  R$          0,02   R$       7.000,00 
66 Carbidopa+Levodopa 250mg+25mg C o m p .  
10.500  R$          0,93   R$       9.765,00 
69 Carbonato De Lítio, Dosagem 300 Mg C o m p .  
21.000  R$          0,32   R$       6.720,00 
70 Carvão vegetal ativado, pó para uso oral 15g sache 
1.050  R$          1,45   R$       1.522,50 
83 Ciprofloxacino Cloridrato, 500 Mg C o m p .  
10.500  R$          0,72   R$       7.560,00 
84 Ciprofloxacino Cloridrato, 2mg/Ml, Solução Injetá-
vel, 100 Ml Bolsa 7.000  R$         45,83   R$   
320.810,00 
86 Clindamicina, 150mg/Ml, Solução Injetável, 4 Ml 
Amp 7.000  R$          8,02   R$     56.140,00 
87 Clonazepam, Dosagem 0,5 Mg  C o m p .  
105.000  R$          0,16   R$     16.800,00 
93 Cloreto De Sódio 0,9% 10 Ml A m p  
70.000  R$          0,41   R$     28.700,00 
96 Cloreto De Sódio, 0,9% Solução Injetável, Sistema Fe-
chado, 500 Ml Bolsa 70.000  R$          4,79   R$   
335.300,00 
99 Clopidogrel 75 mg Comp. 10.500  R$          1,65  
 R$     17.325,00 
101 Clorpromazina cloridrato Dosagem 100mg 
Comp. 140.000  R$          0,22   R$     30.800,00 
107 Complexo B   injetável – 2 ML Amp 7.000 
 R$          0,68   R$       4.760,00 
110 Dexametasona, 4mg/Ml, Solução Injetável – 2 ML 
F/Amp 35.000  R$          1,93   R$     67.550,00 
112 Dexclorfeniramina, Maleato, 0,4 Mg/Ml, Solução Oral, 
100 Ml Frs 1.750  R$          2,53   R$       4.427,50 
114 Diazepam Dosagem 5mg Comp 140.000  R$          
0,04   R$       5.600,00 
115 Diazepam Dosagem 5mg/Ml Apresentação Solução In-
jetável Ampola 2ml Amp 14.000  R$          0,51   R$       
7.140,00 
116 Diclofenaco Sal Sódico, 25mg/Ml, Solução Injetável, 3 
Ml Amp 28.000  R$          1,11   R$     31.080,00 
118 Diclofenaco  Sódico, 50 Mg Comp 70.000  R$          
0,04   R$       2.800,00 
120 Dipirona Sodica  500mg Comp 280.000  R$          
0,14   R$     39.200,00 
122 Dipirona Sódica, 500 Mg/Ml,  Solução Injetável, 2 Ml 
Amp 35.000  R$          0,85   R$     29.750,00 
123 Divalproato de Sódio 500mg Comp. 35.000  R$          
1,07   R$     37.450,00 
126 Doxiciclina 100mg Comp. 1.400  R$          0,57  
 R$          798,00 
129 Enalapril ,Maleato, 5 Mg comp 35.000  R$          
0,05   R$       1.750,00 
131 Enoxaparina , 40 Mg/0,4 Ml,  Injetável, Seringa Pré-
-Enchida Seringa 2.100  R$         29,35   R$     61.635,00 
136 Escopolamina Butilbrometo, 10mg C o m p .  
14.000  R$          0,43   R$       6.020,00 
141 Fenitoína Sódica Dosagem 50mg/Ml Ampola 5ml, 
Apresentação Solução Injetável Amp 1.750  R$          
2,22   R$       3.885,00 
143 Fenobarbital Sódico, Dosagem 40 Mg/Ml, Forma Far-
macêutica Solução Oral- Gotas Frasco 20ml Frs 1.400 
 R$          4,28   R$       5.992,00 
145 Fenoterol Bromidrato, 5mg/Ml, Solução Para Nebuli-
zação (Gotas), 20 Ml Frs 5.250  R$          3,22  
 R$     16.905,00 
146 Fentanila, Apresentação Sal Citrato, Dosagem 0,05 Mg/
Ml, Indicação Solução Injetável Ampola 2ml Amp 1.400 
 R$          1,30   R$       1.820,00 
147 Fentanila, Apresentação Sal Citrato, Dosagem 0,05 Mg/
Ml, Indicação Solução Injetável Ampola 5ml Amp 1.400 
 R$          2,72   R$       3.808,00 
150 Fluconazol, 2 Mg/Ml, Injetável, 100 Ml, Sistema Fecha-
do Frs 3.500  R$          8,60   R$     30.100,00 
152 Fumarato de quetiapina 25mg comp 350  R$          
1,74   R$          609,00 
154 Furosemida, 10mg/Ml, Solução Injetável, 2 Ml Amp 
17.500  R$          0,76   R$     13.300,00 
157 Glicerina  12% 500ml Frs 1.050  R$          
6,05   R$       6.352,50 
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159 Glicose, 5%, Solução Injetável, Sistema Fechado, 250 
Ml Bolsa 2.100  R$          3,90   R$       8.190,00 
161 Glicose, 10%, Solução Injetável, Sistema Fechado, 500 
Ml Bolsa 175  R$          5,09   R$          890,75 
165 Haloperidol Dosagem 1mg Comp 17.500  R$          
0,12   R$       2.100,00 
166 Haloperidol Dosagem 5mg Comp 140.000  R$          
0,20   R$     28.000,00 
167 Haloperidol, 5mg/Ml Amp.1ml, Solução Injetável Amp 
1.750  R$          1,55   R$       2.712,50 
168 Haloperidol, Concentração 2 Mg/Ml, Tipo Uso Solução 
Oral-Gotas Frasco 20ml Frs 350  R$          3,55  
 R$       1.242,50 
170 Heparina Sódica, 5.000ui/Ml, Injetável, 5 Ml F /
Amp 420  R$         14,08   R$       5.913,60 
172 Hidralazina, cloridrato 50mg Comp 3.500  R$          
0,25   R$          875,00 
173 Hidralazina, cloridrato 25mg Comp 3.500  R$          
0,20   R$          700,00 
178 Hidroxido De Alumínio, Associado Ao Hidróxido De 
Magnésio, 37 Mg + 35,6 Mg/Ml, Suspensão Oral, 100 M Frs 
1.400  R$          5,17   R$       7.238,00 
179 Hidroxido de ferro lll polimosado 100mg 2ml Amp 
700  R$          5,81   R$       4.067,00 
180 Hioscina 20mg/5ml+Dipirona 2,5mg/5ml Amp 
17.500  R$          1,74   R$     30.450,00 
184 Ipratrópio Brometo, 0,25 Mg/Ml, Solução Para Inala-
ção, 20 Ml Frs 1.750  R$          2,72   R$       
4.760,00 
191 Levodopa, Associado À Benserazida, 200mg + 50mg 
Comp. 10.500  R$          1,41   R$     14.805,00 
193 Levotiroxina Sódica, 100mcg comp 3.500  R$          
0,27   R$          945,00 
194 Levotiroxina Sódica, 25mcg comp 3.500  R$          
0,21   R$          735,00 
195 Levotiroxina Sódica, 50mcg comp 3.500  R$          
0,25   R$          875,00 
196 Lidocaína Cloridrato, 10mg/ml aerossol , 50 Ml F r s /
aerossol 175  R$       102,20   R$     17.885,00 
199 Lidocaína Cloridrato, 2%, Injetável, 20 Ml F /
Amp 350  R$          4,65   R$       1.627,50 
200 Lidocaína Cloridrato, 2%, Injetável, 5 Ml Amp 
5.250  R$          2,10   R$     11.025,00 
204 Manitol, 20%, Solução Injetável, Sistema Fechado, 250 
Ml Frs 175  R$          8,55   R$       1.496,25 
205 Mebendazol, Dosagem 100 Mg comp 7.000 
 R$          0,09   R$          630,00 
206 Mebendazol, Dosagem 20 Mg/Ml, Apresentação Sus-
pensão Oral, 30ml Frs 1.050  R$          0,53   R$          
556,50 
207 Metformina Cloridrato, Dosagem 500 Mg 
Comp 17.500  R$          0,15   R$       2.625,00 
209 Metildopa, Dosagem 250 Mg Comp. 14.000  R$          
0,38   R$       5.320,00 
212 Metoprolol succinato 100mg Comp. 1.050  R$          
1,70   R$       1.785,00 
213 Metoprolol succinato 25mg Comp. 1.050  R$          
0,52   R$          546,00 
214 Metroprolol succinato 50mg Comp. 1.050  R$          
0,81   R$          850,50 
216 Metronidazol, 250 Mg comp 7.000  R$          
0,13   R$          910,00 
218 Metronidazol, 5 Mg/Ml, Solução Injetável, 100 Ml Sis-
tema Fechado Bolsa 4.200  R$          5,26   R$     
22.092,00 
225 Midazolam, Dosagem 15mg Comp. 350  R$          
1,35   R$          472,50 
226 Midazolam, Dosagem 5mg/Ml Ampola3ml, Aplica-
ção Injetável Amp 7.000  R$          2,53   R$     
17.710,00 
228 Morfina, Apresentação Sulfato, Concentração 10mg/
Ml, Forma Farmacêutica Solução Injetável Ampola 1ml Amp 
3.500  R$          2,39   R$       8.365,00 
229 Morfina 10mg Comp. 700  R$          0,38  
 R$          266,00 
230 Naloxona 0,4mg/ml 1ml Amp 350  R$          
6,18   R$       2.163,00 
235 Nimodipino  30mg comp 1.400  R$          0,41  
 R$          574,00 
236 Nistatina, 100.000ui/Ml, Suspensão Oral, 50 Ml Frs 
700  R$          4,88   R$       3.416,00 
238 Nistatina+Oxido De Zinco 60g Tubo 2.100 
 R$         11,15   R$     23.415,00 
243 Norfloxacino 400mg comp. 1.750  R$          
0,65   R$       1.137,50 
244 Óleo Mineral Puro, Forma Farmacêutica Líquido Oral 
,100ml Frs 1.400  R$          5,05   R$       7.070,00 
249 Oxibutinina 5mg comp Comp. 1.750  R$          
0,51   R$          892,50 

253 Paracetamol, 500mg comp 140.000  R$          
0,10   R$     14.000,00 
254 Periciazina, Dosagem 10 Mg/Ml, Forma Farmacêutica 
Solução Oral- Gotas Frasco 20ml Frs 1.400  R$          
7,13   R$       9.982,00 
255 Periciazina, Dosagem 40 Mg/Ml, Forma Farmacêutica 
Solução Oral- Gotas Frasco 20ml Frs 1.400  R$         
13,62   R$     19.068,00 
256 Permetrina  Loção 1% - 20 ML Frs 1.050 
 R$          4,45   R$       4.672,50 
264 Propofol 10mg por ml (frasco 20 ml) frasco 70 
 R$         13,48   R$          943,60 
271 Risperidona 2mg Comp. 140.000  R$          0,72  
 R$   100.800,00 
275 Sertralina, Cloridrato , 50 Mg Comp. 1.400  R$          
0,58   R$          812,00 
276 Simeticona 40mg comp 4.200  R$          0,24  
 R$       1.008,00 
277 Simeticona, 75 Mg/Ml, Suspensão Oral - Gotas, 10 Ml 
Frs 1.400  R$          1,40   R$       1.960,00 
282 Sulfametoxazol , Associado A Trimetoprima,  400 Mg + 
80 Mg Sol. Inj., 5 Ml Amp 5.250  R$          2,40  
 R$     12.600,00 
283 Sulfametoxazol, Associado A Trimetoprima, 400mg + 
80 Mg comp 17.500  R$          0,22   R$       3.850,00 
284 Sulfametoxazol+TrimetroprimaSusp Oral 40mg/8mg/
Ml- 80 ML Frs 350  R$          4,09   R$       
1.431,50 
286 Sulfato Ferroso Suspensão Oral 25mg/Ml Xpe – 50 
ML Frs 1.750  R$          4,65   R$       8.137,50 
287 Sulfato Ferroso, 40mg De Ferro  C o m p .  
140.000  R$          0,02   R$       2.800,00 
292 Tiabendazol 500 Mg Comp. 700  R$          
1,50   R$       1.050,00 
293 Tiamina ,Cloridrato,300mg comp Comp. 1.400 
 R$          0,25   R$          350,00 
294 Timolol, Maleato De Colirio  0,5% - 5 ML Frs 
175  R$          4,27   R$          747,25 
295 Tramadol Cloridrato Dosagem 50mg  Comp. 1.050 
 R$          0,52   R$          546,00 
296 Tramadol Cloridrato, Dosagem 50mg/Ml - Ampola 1ml, 
Forma Farmacêutica Solução Injetável Amp 7.000  R$          
2,45   R$     17.150,00 
300 Varfarina Sódica, 5 Mg comp 1.750  R$          
0,24   R$          420,00 
301 Vasopressina 20UI/ml/1ml Amp 1.050  R$         
16,37   R$     17.188,50 
302 Verapamil Cloridrato 80 Mg comp 1.750  R$          
0,19   R$          332,50 
303 Vitamina K 10mg/1ml fitomenadiona, Dosagem 10 Mg/
Ml, Apresentação Solução Injetável 1 Ml Im Amp 5.250 
 R$          1,74   R$       9.135,00 
           
  TOTAL     R$ 2.214.500,75

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de medicamentos, 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 Muni-
cipal de Saúde de São João de Meriti a contratar, sendo facultada 
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, as-
segurado 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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir do docu-
mento 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 Saú-
de. 
O pagamento será efetuado através de depósito na conta corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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, junta-
mente com a respectiva nota fiscal, cópia da Nota de Empenho e 
do Contrato caso firmado, desde que não haja embargos justifica-
dos da Secretaria Gestora da presente ATA, sendo que a Prefeitura 
efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após a entrega efetiva dos 
materiais/serviços.
Na Solicitação de Pagamento deverá constar o número da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, bem como discriminação dos itens e 
quantidades fornecidos.
Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer de-
claração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administra-
ção, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado no 
Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde de 
São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e/ou no contrato e das demais cominações le-
gais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autori-
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dade que aplicou a penalidade.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerrogati-
va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender 
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o for-
necedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 05 de dezembro 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 39/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida Presidente Lin-
coln, 899, Jardim Meriti, São João de Meriti/RJ, CEP: 25.555-
201, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato 
representado por seu Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira Neto, 
brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-26555-8, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a empresa DART 
COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ 00626837/0001-40, localizada à Rua Hélio Men-
des do Amaral, 176, Santa Teresinha, Mesquita, RJ, CEP.: 26.554-
110, neste ato representada por JOSÉ DUARTE DE MORAES, 
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade 
02189464703, DETRAN/RJ e do CPF 811.892.577-34, confor-
me alteração contratual, denominada DETENTORA,  resolvem, 
nos termos dos Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 
5579/2013, bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e 
suas posteriores alterações e, em conformidade com o resultado 
do Pregão n.º 60/2017, devidamente homologado, REGISTRAR 
OS PREÇOS para eventual aquisição PREÇOS para aquisição de 
mobiliário escolar, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
requisitante,  de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I do 
Edital, da Proposta da detentora, pelo menor preço unitário oferta-
do referente os itens, conforme tabela abaixo:
ITEN DESCRIÇÃO PRODUTO UNID QTD V A -
LOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
12 
Conjunto Refeitório Tamanho Infantil Mesa em resina 6 lugares: 
Conjunto refeitório composto de 1 (uma) mesa e 6 (seis) cadei-
ras. Mesa individual com tampo em madeira MDF dimensões 
1400mm (largura) x 800mm (profundidade) x 18mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 5mm para diâmetro e +/- 1mm 
para espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pres-
são, montado sobre estrutura tubular de aço 30x50mm, em chapa 
20 (0,9mm) e 20x40mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 
590mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Ca-
deira individual com assento e encosto em polipropileno injetado 
dimensões 330mm (largura) x 315mm (profundidade) x 3mm (es-
pessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura 
tubular de aço 20mm x 20mm, em chapa 20 (0,9mm) e 20mm 
x 30mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 350mm assento/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Pintura dos ele-
mentos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, ele-
trostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA. 
UNID 100 R$ 1.798,25 R$ 179.825,00
13 
Conjunto Refeitório Tamanho Juvenil Mesa em resina, 6 lugares: 
Conjunto refeitório composto de 1 (uma) mesa e 6 (seis) cadei-
ras.  Mesa individual com tampo em madeira MDF dimensões 
1700mm (largura) x 900mm (profundidade) x 18mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 5mm para diâmetro e +/- 1mm 
para espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pres-
são, montado sobre estrutura tubular de aço 20x30mm, em chapa 
20 (0,9mm) e 30x50mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 
640mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Ca-
deira individual com assento e encosto em polipropileno injetado 
dimensões 400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm (es-

pessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura 
tubular de aço 20mm x 20mm, em chapa 18 (1,2mm) e 30mm 
x 50mm, em chapa 18 (1,2mm), com altura de 380mm assento/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Pintura dos ele-
mentos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, ele-
trostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA. 
UNID 100 R$ 2.970,00 R$ 297.000,00
14 
Conjunto Refeitório Tamanho Adulto Mesa em resina, 6 lugares: 
Conjunto refeitório composto de 1 (uma) mesa e 6 (seis) cadei-
ras.  Mesa individual com tampo em madeira MDF dimensões 
1700mm (largura) x 900mm (profundidade) x 18mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 5mm para diâmetro e +/- 1mm 
para espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pres-
são, montado sobre estrutura tubular de aço 20x30mm, em chapa 
20 (0,9mm) e 30x50mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 
760mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Ca-
deira individual com assento e encosto em polipropileno injetado 
dimensões 400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm (es-
pessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura 
tubular de aço 20mm x 20mm, em chapa 18 (1,2mm) e 30mm 
x 50mm, em chapa 18 (1,2mm), com altura de 460mm assento/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm.  Pintura dos ele-
mentos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, ele-
trostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA. 
UNID 100 R$ 2.240,00 R$ 224.000,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a 
futura aquisição de mobiliário escolar, a fim de atender às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Ter-
mo de Referência- ANEXO I do Edital, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Município de São 
João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos 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 con-
dições.

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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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 Secre-
taria 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 aci-
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ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à am-
pla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Admi-
nistração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado 
no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Adminis-
tração de São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo 
das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais comi-
nações 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 adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerroga-
tiva de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspen-
der a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 21 de Dezembro de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
, 
DART COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA-ME,
 inscrita no CNPJ 00626837/0001-40

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 40/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida Presidente Lin-
coln, 899, Jardim Meriti, São João de Meriti/RJ, CEP: 25.555-
201, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, neste 
ato representado por seu Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira 
Neto, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-
26555-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a em-
presa HM3 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ 21.154.483/0001-59, localizada à Avenida Ernani do Ama-
ral Peixoto, 467, Compl 1311, Centro, Niterói, RJ, CEP.: 24.020-
072, neste ato representada por EDUARDO VARGAS DA SILVA 
GONÇALVES FERNANDES, brasileiro, divorciado, empresário/
procurador, portador da carteira de identidade 08.894.604-1, DE-
TRAN/RJ e do CPF 006.610.997-33, conforme alteração contra-
tual, denominada DETENTORA,  resolvem, nos termos dos De-
cretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, bem como 
da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas posteriores altera-
ções e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 60/2017, 
devidamente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para even-
tual aquisição PREÇOS para aquisição de mobiliário escolar, a 
fim de atender às necessidades da Secretaria requisitante,  de acor-
do com o Termo de Referência- ANEXO I do Edital, da Proposta 
da detentora, pelo menor preço unitário ofertado referente os itens, 
conforme tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO/PRODUTO UNID QTD  
HM3 COMÉRCIO 
     R$ UNIT   R$ 
TOTAL 
6 
Carteira com Prancheta Fixa Juvenil Esquerda: Carteira Universi-
tária com prancheta lateral acoplada (20% destinadas a alunos ca-
nhotos).  Prancheta injetada em polipropileno dimensões 330mm 
(largura) x 550mm (profundidade) x 20mm (altura da borda) x 
3mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para 
largura, profundidade e altura e +/- 1mm para espessura, montada 
sobre estrutura tubular de aço, com altura de 640mm prancheta/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm.  Cadeira com as-
sento e encosto em polipropileno injetado dimensões 400mm (lar-
gura) x 400mm (profundidade) x 3mm (espessura), admitindo-se 
tolerância de até +/- 15mm para largura e profundidade e +/- 1mm 
para espessura, montados sobre estrutura tubular de aço 20mm 
x 20mm, em chapa 18 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 18 
(0,9mm), com altura de 380mm assento/chão, admitindo-se tole-
rância de até +/- 10mm, contendo porta livros em plástico injetado 
sob o assento.  Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, na cor BRANCA.
 UNID 250 R$ 386,20 R$ 96.550,00
7 
Carteira com Prancheta Regulável Direita: Cadeira escolar com 
prancheta frontal regulável acoplada a estrutura. Composto por 
estrutura metálica, pés, assento, encosto, porta livros e tampo e 
contra tampo da prancheta plásticos.
O tampo da prancheta é injetado em ABS virgem com as seguintes 
dimensões 540 mm de largura por 350 mm de comprimento. Pos-
sui porta lápis integrado com dimensões de 280x25 mm. O tampo 
é encaixado ao contra tampo, feito em ABS reciclado, formando 
um bloco. Esse bloco é fixado ao trilho através de um sistema de 
encaixe com 4 buchas e tubos deslizantes, que permitem a regu-
lagem da distância entre a prancheta e o encosto de 340 mm até 
410 mm (70 mm de curso). A altura da prancheta ao chão é de 700 
mm. UNID 1000 R$ 394,00 R$ 394.000,00
15 
Quadro Lousa Branco; moldura de alumínio, com 2 cm de espes-
sura e suporte para apagador . medida 1,00 de largura x 0,90 de 
altura.
 UNID 150 R$ 194,52 R$ 29.178,00
18 
Conjunto Refeitório Tamanho Infantil Mesa em resina 6 lugares: 
Conjunto refeitório composto de 1 (uma) mesa e 6 (seis) cadei-
ras. Mesa individual com tampo em madeira MDF dimensões 
1400mm (largura) x 800mm (profundidade) x 18mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 5mm para diâmetro e +/- 1mm 
para espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pres-
são, montado sobre estrutura tubular de aço 30x50mm, em chapa 
20 (0,9mm) e 20x40mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 
590mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Ca-
deira individual com assento e encosto em polipropileno injetado 
dimensões 330mm (largura) x 315mm (profundidade) x 3mm (es-
pessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura 
tubular de aço 20mm x 20mm, em chapa 20 (0,9mm) e 20mm 
x 30mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 350mm assento/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Pintura dos ele-
mentos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, ele-
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trostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA. 
UNID 50 R$ 1.169,43 R$ 58.471,50

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a 
futura aquisição de mobiliário escolar, a fim de atender às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Ter-
mo de Referência- ANEXO I do Edital, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Município de São 
João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos 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 con-
dições.

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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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 Secre-
taria 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 aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer de-
claração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administra-
ção, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado no 
Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Adminis-
tração de São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo 
das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais comi-
nações 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 adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerroga-
tiva de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspen-
der a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 21 de Dezembro de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

, 
HM3 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ 21.154.483/0001-59

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 41/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida Presidente Lin-
coln, 899, Jardim Meriti, São João de Meriti/RJ, CEP: 25.555-
201, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, neste 
ato representado por seu Prefeito em exercício, Dr. João Ferreira 
Neto, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM sob o n.º 52-
26555-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 261.447.357-04, e a em-
presa VIDILU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ 11.722.798/0001-00, localizada à Rua Hermínia do Vale, 
56 B, Lote XV, Belford Roxo, RJ, CEP.: 26.135-530, neste ato 
representada por LUCIANE PATRÍCIO DE SOUSA, brasileira, 
solteira, diretora, portador da carteira de identidade 04544371475, 
DETRAN/RJ e do CPF 011.408.657-57, conforme alteração con-
tratual, denominada DETENTORA,  resolvem, nos termos dos 
Decretos Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, bem 
como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas posteriores 
alterações e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 
60/2017, devidamente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS 
para eventual aquisição PREÇOS para aquisição de mobiliário es-
colar, a fim de atender às necessidades da Secretaria requisitante,  
de acordo com o Termo de Referência- ANEXO I do Edital, da 
Proposta da detentora, pelo menor preço unitário ofertado referen-
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da Cidade de São João de Meriti
te os itens, conforme tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO/PRODUTO UNID QTD  VI-
DILU COMÉRCIO 
     R$ UNIT   R$ 
TOTAL 
1 
Conjunto Professor Mesa em MDF:
Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadei-
ra. Mesa individual com tampo em madeira MDF com dimensões 
1000mm (largura) x 600mm (profundidade) x 18mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 5mm para largura e profundida-
de e +/- 1mm para espessura, revestido em laminado melamínico 
de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço 20mm 
x 30mm, em chapa 20 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 20 
(0,9mm).  Cadeira individual com assento e encosto em polipro-
pileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço 20mm 
x 20mm, em chapa 20 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 20 
(0,9mm), com altura de 460mm assento/chão. Pintura dos elemen-
tos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostáti-
ca, brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA.
 CONJ 200 R$ 530,23 R$ 106.046,00
2 
Conjunto Aluno Infantil Retangular: Conjunto do aluno composto 
de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo 
injetado em polipropileno dimensões 640mm (largura) x 450mm 
(profundidade) x 25mm (altura - borda anterior) x 6omm (altu-
ra - borda posterior) x 3mm (espessura), admitindo-se tolerância 
de até +/- 15mm para largura, montado sobre estrutura tubular de 
aço 20mm x 20mm, em chapa 20 (0,9mm), 20mm x 30mm, em 
chapa 20 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 20 (0,9mm), com 
altura de 640mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 
10mm, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira indivi-
dual com assento e encosto em polipropileno injetado dimensões 
400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm (espessura), ad-
mitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e profundidade 
e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura tubular de aço 
20mm x 20mm e em chapa 20 (0,9mm), 20mm x 30mm, em cha-
pa 20 (0,9mm), com altura de 380mm assento/chão, admitindo-se 
tolerância de até +/- 10mm. Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, poli-
merizada em estufa, na cor BRANCA.
 CONJ 500 R$ 410,52 R$ 205.260,00
3 
Conjunto Aluno Juvenil Retangular: Conjunto do aluno composto 
de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.  Mesa individual com tampo 
injetado em polipropileno dimensões 640mm (largura) x 450mm 
(profundidade) x 25mm (altura - borda anterior) x 67mm (altu-
ra - borda posterior) x 3mm (espessura), admitindo-se tolerância 
de até +/- 15mm para largura, montado sobre estrutura tubular 
de aço 20mm x 20mm, em chapa 20 (0,9mm), 20mm x 30mm, 
em chapa 20 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 20 (0,9mm), 
com altura de 760mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até 
+/- 10mm, contendo porta livros em plástico injetado.  Cadeira 
individual com assento e encosto em polipropileno injetado di-
mensões 400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm (es-
pessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura 
tubular de aço 20mm x 20mm e em chapa 20 (0,9mm), 20mm x 
30mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 460mm assento/chão, 
admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA.
 CONJ 1000 R$ 395,08 R$ 395.080,00
4 
Conjunto Aluno Adulto Retangular: Conjunto do aluno composto 
de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo 
injetado em polipropileno dimensões 640mm (largura) x 450mm 
(profundidade) x 25mm (altura - borda anterior) x 76mm (altu-
ra - borda posterior) x 3mm (espessura), admitindo-se tolerância 
de até +/- 15mm para largura, montado sobre estrutura tubular de 
aço 20mm x 20mm, em chapa 20 (0,9mm), 20mm x 30mm, em 
chapa 20 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 20 (0,9mm), com 
altura de 760mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 
10mm, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira indivi-
dual com assento e encosto em polipropileno injetado dimensões 
400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm (espessura), ad-
mitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e profundidade 
e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura tubular de aço 
20mm x 20mm e em chapa 20 (0,9mm), 20mm x 30mm, em cha-
pa 20 (0,9mm), com altura de 460mm assento/chão, admitindo-se 
tolerância de até +/- 10mm.  Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, poli-
merizada em estufa, na cor BRANCA
 CONJ 1000 R$ 412,36 R$ 412.360,00
5 
Carteira com Prancheta Fixa Juvenil Direita: Carteira Universitá-
ria com prancheta lateral acoplada (20% destinadas a alunos ca-
nhotos).  Prancheta injetada em polipropileno dimensões 330mm 

(largura) x 550mm (profundidade) x 20mm (altura da borda) x 
3mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para 
largura, profundidade e altura e +/- 1mm para espessura, montada 
sobre estrutura tubular de aço, com altura de 640mm prancheta/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm.  Cadeira com as-
sento e encosto em polipropileno injetado dimensões 400mm (lar-
gura) x 400mm (profundidade) x 3mm (espessura), admitindo-se 
tolerância de até +/- 15mm para largura e profundidade e +/- 1mm 
para espessura, montados sobre estrutura tubular de aço 20mm 
x 20mm, em chapa 18 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 18 
(0,9mm), com altura de 380mm assento/chão, admitindo-se tole-
rância de até +/- 10mm, contendo porta livros em plástico injetado 
sob o assento.  Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, na cor BRANCA UNID 600 R$ 387,98 
R$ 232.788,00
11 
Conjunto Hexagonal Mesa em MDF e Cadeiras em Resina: Con-
junto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 6 (seis) cadeiras. Mesa 
individual com tampo em madeira MDF dimensões 1200mm 
(diâmetro) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de até 
+/- 5mm para diâmetro e +/- 1mm para espessura, revestido em 
laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura 
tubular de aço 22,22mm (7/8”), em chapa 20 (0,9mm), com altura 
de 760mm tampo/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. 
Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injeta-
do dimensões 400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura 
e profundidade e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutu-
ra tubular de aço 20mm x 20mm, em chapa 20 (0,9mm) e 30mm x 
50mm, em chapa 20 (0,9mm), com altura de 460mm assento/chão, 
admitindo-se tolerância de até +/- 10mm. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, na cor BRANCA.
 UNID 200 R$ 1.250,81 R$ 250.162,00
19 Armário Alto Duas Portas: em aço , medindo 1750 x 
330 x 760 , chapa 24 , com 3 prateleiras, chaves  UNID 400 
R$ 800,56 R$ 320.224,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a 
futura aquisição de mobiliário escolar, a fim de atender às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Ter-
mo de Referência- ANEXO I do Edital, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Município de São 
João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos 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 con-
dições.

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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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 Secre-
taria 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 aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer de-
claração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administra-
ção, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado no 
Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Adminis-
tração de São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo 
das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais comi-
nações 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 adju-
dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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;
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  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerrogati-
va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender 
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o for-
necedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 
incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 21 de Dezembro de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

VIDILU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ 11.722.798/0001-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2017

Ata de Registro de Preço que fazem entre si o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI, com sede na Avenida Presidente Lin-
coln, 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 Ferrei-
ra 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 PEREIRA E SOUZA COMÉRCIO E DISTRIBUIDO-
RA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ 
20.691.999/0001-70, localizada à Doutor Manoel Reis, 42, Cen-
tro, Nilópolis, RJ, CEP.: 26.510-182, neste ato representada por 
DANIEL MENEZES PEREIRA, brasileiro, casado, administra-
dor, portador da carteira de identidade 04187353120, DETRAN/
RJ e do CPF 113.806.897-75, conforme alteração contratual, de-
nominada DETENTORA,  resolvem, nos termos dos Decretos 
Municipais 4.550/2006, 5605/2013 e 5579/2013, bem como da 
Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e e suas posteriores alterações 
e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 60/2017, devi-
damente homologado, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual 
aquisição PREÇOS para aquisição de mobiliário escolar, a fim 
de atender às necessidades da Secretaria requisitante,  de acordo 
com o Termo de Referência- ANEXO I do Edital, da Proposta da 
detentora, pelo menor preço unitário ofertado referente os itens, 
conforme tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO/PRODUTO UNID QTD  PE-
REIRA E SOUZA 
     R$ UNIT   R$ 
TOTAL 
8 Carteira com  Prancheta Regulável Esquerda: Cadei-
ra escolar com prancheta frontal regulável acoplada a estrutura. 
Composto por estrutura metálica, pés, assento, encosto, porta li-
vros e tampo e contra tampo da prancheta plásticos.
O tampo da prancheta é injetado em ABS virgem com as seguintes 
dimensões 540 mm de largura por 350 mm de comprimento. Pos-
sui porta lápis integrado com dimensões de 280x25 mm. O tampo 
é encaixado ao contra tampo, feito em ABS reciclado, formando 
um bloco. Esse bloco é fixado ao trilho através de um sistema de 
encaixe com 4 buchas e tubos deslizantes, que permitem a regu-
lagem da distância entre a prancheta e o encosto de 340 mm até 
410 mm (70 mm de curso). A altura da prancheta ao chão é de 700 
mm. UNID 150 R$ 394,10 R$ 59.115,00
9 Carteira com Prancheta Adulto Direita: Carteira Univer-
sitária com prancheta lateral acoplada (20% destinadas a alunos 
canhotos). Prancheta injetada em polipropileno dimensões 330mm 
(largura) x 550mm (profundidade) x 20mm (altura da borda) x 
3mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm para 
largura, profundidade e altura e +/- 1mm para espessura, montada 
sobre estrutura tubular de aço, com altura de 760mm prancheta/
chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm.  Cadeira com as-
sento e encosto em polipropileno injetado dimensões 400mm (lar-
gura) x 400mm (profundidade) x 3mm (espessura), admitindo-se 
tolerância de até +/- 15mm para largura e profundidade e +/- 1mm 
para espessura, montados sobre estrutura tubular de aço 20mm 
x 20mm, em chapa 18 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em chapa 18 
(0,9mm), com altura de 460mm assento/chão, admitindo-se tole-
rância de até +/- 10mm, contendo porta livros em plástico injetado 
sob o assento. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, na cor BRANCA. UNID 250 R$ 394,10 
R$ 98.525,00

10 Carteira com Prancheta Adulto Esquerda: Carteira 
Universitária com prancheta lateral acoplada (20% destinadas a 
alunos canhotos). Prancheta injetada em polipropileno dimensões 
330mm (largura) x 550mm (profundidade) x 20mm (altura da bor-
da) x 3mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 15mm 
para largura, profundidade e altura e +/- 1mm para espessura, 
montada sobre estrutura tubular de aço, com altura de 760mm 
prancheta/chão, admitindo-se tolerância de até +/- 10mm.  Ca-
deira com assento e encosto em polipropileno injetado dimensões 
400mm (largura) x 400mm (profundidade) x 3mm (espessura), ad-
mitindo-se tolerância de até +/- 15mm para largura e profundidade 
e +/- 1mm para espessura, montados sobre estrutura tubular de aço 
20mm x 20mm, em chapa 18 (0,9mm) e 30mm x 50mm, em cha-
pa 18 (0,9mm), com altura de 460mm assento/chão, admitindo-se 
tolerância de até +/- 10mm, contendo porta livros em plástico in-
jetado sob o assento. Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 
em estufa, na cor BRANCA UNID 300 R$ 394,10 
R$ 118.230,00
16 Carrinho Brinquedo: O carrinho de brinquedo é cons-
tituído de uma estrutura em MDF revestido melamínico de baixa 
pressão, espessura 18 mm com acabamento nos topos com fita de 
borda em PVC com 2 mm de espessura colado no sistema hot-
melt, laterais de formato inclinado na base 450mm, topo 250mm, 
bordas arredondas com raio de 50mm e altura de 750mm, base 
do carrinho 950mm x 450mm, prateleira intermediaria 910mm x 
320mm e a prateleira superior 910mm x 250mm, placa de fundo 
910mm x 750mm em MDF BP 2 lados 6mm.    50 
R$ 1.600,00 R$ 80.000,00
17 Armário Expositor de Livros: em aço , medindo 1,98 x 
0,92 x 0,30 em chapa 24 , pintura eletrostática com 5 prateleiras 
UNID 100 R$ 475,30 R$ 47.530,00

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a 
futura aquisição de mobiliário escolar, a fim de atender às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Ter-
mo de Referência- ANEXO I do Edital, órgão gestor da presente.
Parágrafo único – Este instrumento não obriga o Município de São 
João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos 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 con-
dições.

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 estabeleci-
do, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade Ges-
tora, 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 fi-
xadas 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 con-
dições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classi-
ficado.

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 corren-
te da firma detentora da ATA, devendo a mesma fornecer dados 
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como nome e número do banco, nome e número da agência e nú-
mero 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 Secre-
taria 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 aci-
ma, 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 efe-
tivo pagamento.
Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabele-
cido para pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Me-
riti 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 er-
ros.
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 com-
pleta fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a 
fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratu-
ais 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, 
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 res-
ponsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicita-
dos, 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 perante 
terceiros e o Estado, conforme artigo 71 e parágrafo primeiro da 
lei 8.666/93.
Será responsável pelos danos causados diretamente à contratan-
te 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 subs-
tituição 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 fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à am-
pla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Admi-
nistração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciado 
no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Adminis-
tração de São João de Meriti pelo mesmo período, sem prejuízo 
das multas previstas no edital e/ou no contrato e das demais comi-
nações 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 adju-

dicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes pena-
lidades:
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 perma-
nência 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 ho-
mologado;
  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 reabilita-
ção 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 ple-
no 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 arti-
go 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 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 prerroga-
tiva de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspen-
der a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA: RETENÇÃO DE VALORES E ENCAR-
GOS

A gestora/contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos 
efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos 

incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da 
nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de no-
vembro 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 pre-
gão 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, 21 de Dezembro de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
, 
PEREIRA E SOUZA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ 
20.691.999/0001-70

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Extrato de Termo Aditivo n.º 02 - Contrato n.º 
088/2015.

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 CONVENIADA a empresa OMEGA ENGE-
NHARIA DE SOFTWARE LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
68.852.870/0001-22.

Objeto: Fica modificada a Cláusula Segunda do Contrato n.º 
088/2015, lavrado em 29/12/2015, que por sua vez foi prorroga-
da pela Clausula Primeira do Termo Aditivo n.º 01, lavrado em 
28/12/2016; quanto ao seu vencimento que passa a ser acrescido 
de 12 (doze) meses, a partir do dia imediato ao seu vencimento.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 14.989/2015.

Fonte de Despesa: Unidade: 010601 – SEMFAP, Função: 04 – ad-
ministração, Subfunção: 122 – Administração Geral, Programa: 
0008 – Gestão Administrativa, Ação: 2010 – Manutenção e Fun-
cionamento da Secretaria, Elemento: 3.3.90.39.04, Fonte de Re-
curso: 00 – Recursos Ordinários, Aplicação: 110.0101 – Recursos 
Próprios, Nota de Empenho: 670, Valor: R$ 187.000,00.

Data da assinatura: 20/12/2017 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito


