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Ronda Escolar leva o teatro também para as igrejas
Peça “O Leilão” foi apresentada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

O Grupamento Ronda Escolar (GRE) da secretaria de Segurança
da Prefeitura de Mangaratiba continua difundindo sua arte em
outras cidades e seg-

mentos. O grupo apresentou neste domingo,
dia 7, a peça “O Leilão”
na Igreja Evangélica
Vida Plena, em Santa
Cruz, na Zona Oeste,
do Rio de Janeiro.

No próximo dia 12,
o GRE volta a se apresentar em uma igreja. Desta vez será na
Evangélica Cristo Vive,
na orla da Praia do
Saco, às 19h. “Ambas

as igrejas convidaram
este grupamento para
formar parcerias no
combate às drogas e
nos apresentaremos
em outras instituições,
não somente nas uni-

dades escolares, como
estávamos acostumados a fazer”, destacou
a coordenadora do
Ronda Escolar, Elisabete da Silva.
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PORTARIA Nº.155 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 55 (cinqüenta e cinco) dias de licença médica ao (a) servidor (a) HILDA
CORREA DE OLIVEIRA, PROFESSOR II, matrícula nº.401, lotado (a) no (a)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
13/06/2013 a 06/08/2013, conforme processo nº 296/2013.

PORTARIA Nº.158 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 127 (cento e vinte e sete) dias de licença médica ao (a) servidor (a) SUANY
RODRIGUES MACHADO, INSPETOR DE ALUNOS, matrícula nº.3038, lotado (a)
no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., com efeito retroativo a partir de
03/06/2013 a 08/10/2013, conforme processo nº 299/2013.

PORTARIA Nº. 156 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 20 (vinte) dias de licença médica ao (a) servidor (a) LILIANE GONZAGA
DA SILVA, DIGITADOR, matrícula nº.2212, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de 20/06/2013 a 09/07/2013,
conforme processo nº 297/2013.

PORTARIA Nº.159 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 37 (trinta e sete) dias de licença médica ao (a) servidor (a) DANIELE MOREIRA, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS matrícula nº.3282, lotado (a)
no (a) SEC. DE OBRAS PLANEJAMENTO E URB. , com efeito retroativo a partir de
10/06/2013 a 16//07/2013, conforme processo nº295/2013.

PORTARIA Nº. 157 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 101 (cento e um) dias de licença médica ao (a) servidor (a) LUIZ ANTONIO DA CRUZ BORGES, FISCAL DE POSTURA, matrícula nº.3103, lotado (a) no
(a) SEC.DE OBRAS, PLANEJAMENTO E URB., com efeito retroativo a partir de
22/06/2013 a 30/09/2013, conforme processo nº 298/2013.

PORTARIA Nº 160 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 71 (setenta e um) dias de licença médica concedida ao (a) servidor
(a) CRISTIANE GONÇALVES DA COSTA , PROFESSOR II, matrículas nºs 1358
e 1621, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito
retroativo a partir de 25/06/2013 a 03/09/2013, conforme processo nº. 277/2012.
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PORTARIA Nº 161 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 71 (setenta e um) dias de licença médica concedida ao (a) servidor
(a) LUCIMAR FELIX DE VASCONCELLOS , AUX DE ENFERMAGEM, matrícula nº 498, lotado (a) no (a) SECRETARIA DE SAÚDE, com efeito retroativo a partir de
25/06/2013 a 03/09/2013, conforme processo nº. 155/2013.

25/06/2013 a 06/08/2013, conforme processo nº. 271/13.
PORTARIA Nº 166 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 75 (setenta e cinco) dias a licença médica concedida ao (a) servidor
(a) MARTA PIMENTEL RIBEIRO COUTO, PROFESSOR II, matrícula nº. 154,
lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo
a partir de 05/07/2013 a 17/09/2013, conforme processo nº. 5688/2004.

PORTARIA Nº.162 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 95 (noventa e cinco) dias de licença médica ao (a) servidor (a) MARCELO
TENORIO DA CRUZ, FISCAL DE TRIBUTOS II, matrícula nº.1410, lotado (a)
no (a) SECRETARIA DE FAZENDA, com efeito retroativo a partir de 08/06/2013 a
10/09/2013, conforme processo nº 032//2013.

PORTARIA Nº 167 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a licença médica concedida ao (a) servidor (a)
PAULO BRASIL DE BRITO, PEDREIRO II, matrícula nº. 2089, lotado (a) no (a)
SECRETARIA DE OBRAS, com efeito retroativo a partir de 02/07/2013 a 30/09/2013,
conforme processo nº. 476/2012.

PORTARIA Nº.163 DE 03 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 106 (cento e seis) dias de licença médica concedida ao (a) servidor
(a) VANDA PEREIRA SANTOS, MERENDEIRA, matrícula nº.3246, lotado (a) no
(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
18/06/2013 a 01/10/2013, conforme processo nº406//2012.

PORTARIA Nº 168 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 63 (sessenta e três) dias de licença médica concedida ao (a) servidor
(a) SANDRA REGINA NUNES DE SOUZA CRUZ MOTA, MERENDEIRA, matrícula nº 3230, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, com
efeito retroativo a partir de 02/07/2013 a 03/09/2013, conforme processo nº. 217/2009.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 03 de julho de 2013.
Deilton Lopes de Oliveira
Presidente

PORTARIA Nº 169 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 90 (noventa) dias de licença médica concedida ao (a) servidor (a)
SEVERINA MARIA DA SILVA , PROFESSOR II, matrícula nº 1740, lotado (a) no
(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
02/07/2013 a 30/09/2013, conforme processo nº. 216/2009.

PORTARIA Nº 164 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 63 (sessenta e três) dias de licença médica concedida ao (a) servidor
(a) ALIRIA SEIXAS FIGUEIREDO SANTOS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
matrícula nº 232, lotada no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com
efeito retroativo a partir de 02/07/2013 a 03/09/2013, conforme processo nº. 067/2013.

PORTARIA Nº 170 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 10 (dez) dias de licença médica concedida ao (a) servidor (a) SONIA MARIA MACHADO, INSPETOR DE ALUNOS, matrícula nº 3042, lotado (a)
no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
26/06/2013 a 05/07/2013, conforme processo nº. 393/2012.

PORTARIA Nº 165 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 43 (quarenta e três) dias de licença médica concedida ao (a) servidor
(a) DAGMAR DOS ANJOS LOPES, MERENDEIRA, matrícula nº. 2235, lotado (a)
no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
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PORTARIA Nº 171 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 90 (noventa) dias de licença médica concedida ao (a) servidor (a)
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMENTO FERREIRA, PROFESSOR II, matrículas
nºs 1199 e 150, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com
efeito retroativo a partir de 03/07/2013 a 30/09/2013, conforme processo nº. 408/2011.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 09 de julho de 2013.
Deilton Lopes de Oliveira
		Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013
O Prefeito Municipal de Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, em decorrência do Processo
Licitatório por Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preços n° 046/2013 e
julgamento constante da Ata da Sessão realizada no dia 25 de junho de 2013, às 10:00 horas,
a mim apresentada, Homologo o resultado do julgamento da licitação, conforme abaixo
discriminado:

PORTARIA Nº 172 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade a servidora MARIA AMÉLIA NETTO SANTOS, FISIOTERAPEUTA, matrícula nº 2873 , lotada no (a) SEC.
DE ASS. SOCIAL E DIR. HUMANO com efeito retroativo a partir de 27/05/2013 a
23 /09/2013, conforme processo nº 286/2013
PORTARIA Nº 173 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade a servidora THAIS SILVA
DE SOUZA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula nº 2722 , lotada no (a) SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com efeito retroativo a partir de 27/05/2013 a 23
/09/2013, conforme processo nº 289/2013.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

EMPRESA

VALOR GLOBAL

2946/2013

SEROPEC SHOPPING
RURAL LTDA

R$ 80.512,00

TOTAL

R$ 80.512,00

Mangaratiba, RJ, em 26 de junho de 2013.
Evandro Bertino Jorge
Prefeito
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE
PREÇO
Nº
046/2013
–
OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
FORNECIMENTO
DE
RAÇÃO
DE
ANIMAIS
E
COMPLEMENTOS
FARMACEUTICOS,
ATRAVÉS
DO
SISTEMA
REGISTRO
DE
PREÇO
PROCESSO Nº 2946/2013.

PORTARIA Nº.174 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Conceder 42 (quarenta e dois) dias de licença médica ao (a) servidor a) LUCIA
HELENA RAMOS DE LIMA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula nº.3195, lotado (a)
no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
19/06/2013 a 30/07/2013, conforme processo nº 307/2013.

A Prefeitura Municipal de Mangaratiba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Praça Robert Simões, nº 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
29.138.310/0001-59, e neste ato representado pelo Exmo. Sr Prefeito Evandro Bertino Jorge,
brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da carteira de identidade n.º 9527 CRECI/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 448.183.517-68, denominada CONTRATANTE e, de
outro lado, a empresa SEROPEC SHOPPING RURAL LTDA, com sede na Rua Euclides
Pereira, 1375A – Centro – Seropédica - RJ , inscrita no CNPJ-MF sob o nº 06.347.830/000176, neste ato representada por Sr. Paulo Maurício Ferreira, brasileiro, solteiro, empresário,
nascido em 18/08/1954 natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade
nº 2457 CRMVRJ e do CPF nº. 346.656.847-15, neste ato denominado CONTRATADO,
resolvem celebrar o presente Contrato de EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
RAÇÃO DE ANIMAIS E COMPLEMENTOS FARMACEUTICOS por um período de
12 (dose) meses, com fundamento no Processo Administrativo nº 2946/2013 concernente

PORTARIA Nº 175 DE 09 DE JULHO DE 2013.
O Presidente do Previ – Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais nos termos da
Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto nº. 1977 de 13 de fevereiro de
2009.
R E S O L V E:
Prorrogar por mais 56 (cinqüenta e seis) dias de licença médica concedida ao (a) servidor (a) CARMEN LUCIA DA SILVA, MERENDEIRA, matrícula nº. 1438, lotado (a)
no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com efeito retroativo a partir de
06/06/2013 a 31/07/2013, conforme processo nº. 127/13.
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a licitação da modalidade Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preços, que se
regerá pelas normas da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1184,
de 04 de agosto de 2006 e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas
disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

3.2 O valor global estimado deste contrato é de R$80.512,00 (Oitenta mil , quinhentos
e doze reais), considerando os valores transcritos supra, conforme classificação final das
Empresas detentoras da Ata de Registro de Preço, constante na ata da sessão do presente
Pregão Presencial, correspondendo a objeto definido na cláusula primeira e para a totalidade
do período mencionado na cláusula quarta.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO DE ANIMAIS E COMPLEMENTOS
FARMACEUTICOS, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de
Referência descritas e especificadas no conforme PROJETO BÀSICO – Anexo V, que
integra o presente edital.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da
assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão obrigados a
adquirir o produto registrado, podendo utilizar-se de uma licitação específica, assegurandose, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, no caso de igualdade de
condições.
4.3 A Ata de preços poderá ser prorrogada em excepcionalmente, nos termos do art. 57 da
lei federal 8.666/93.
4.4 A presente Ata só terá eficácia depois da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório
Pregão Presencial n. 046/2013, na modalidade Registro de Preço, com fundamento nas
Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal n. 1.504/2007,
no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo
administrativo 2946/2013.

CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições do Órgão
Gerenciador, que serão realizadas através do Fiscal do Contrato, nos termos do Anexo
xxx, deste edital.
5.2 Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a anuir
as Autorizações de Serviço (Anexo IX) que poderão advir, nas condições estabelecidas no
ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer os mesmos que decorreram do Pregão
Presencial SRP 046/2013 conforme quadro abaixo:
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

MARCA

1

Farelo para porco –
Saco 50 kg

Uni

150

R$45,30

R$6.795,00

BUNGE

2

Milho para galinha –
Saco 25 kg

Uni

170

R$27,85

R$4.734,00

AMARELINHO

3

Milho picado - Saco
50 kg

Uni

170

R$63,25

R$10.752,50

AMARELINHO

4

Ração para coelho –
Saco 5 kg

Uni

200

R$8,55

R$1.710,00

PRESENCE

5

Ração para peixe –
Saco 25 kg

Uni

200

R$38,10

R$7.620,00

PRESENCE

6

Ração para codorna –
Saco 5 kg

Uni

170

R$10,35

R$1.759,50

PRESENCE

7

Ração purina para
cavalo– Saco 3 kg

Uni

200

R$35,70

R$7.140,00

PRESENCE

8

Ração postura para
galinha – Saco 20 kg

Uni

170

R$26,20

R$4.454,00

PRESENCE

9

Ração de crescimento p/
galinha – Saco 15 kg

Uni

200

R$27,15

R$5.430,00

PRESENCE

10

Ração para Cachorro –
Saco 50 kg

Uni

170

R$151,55

R$25.763,50

IMBRAMIL

Uni

100

R$15,25

R$1.525,00

PFIZER

Uni

100

R$13,70

R$1.370,00

PFIZER

Uni

100

R$9,90

R$990,00

UCB

Uni

130

R$3,60

R$468,00

INDUBRAS

11
12
13
14

Controle das parasitoses
– tipo Dectomax 50 ml
Tratamento tópico das
infecções cutâneas
tipo Terramicina
Colírio veterinário –
15 ml
Vermífugo – tipo
Proverme

TOTAL GERAL:

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e fiscalizada
por servidores membros designadas pela Secretaria Municipal da Comunicação Social.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, no termo do projeto básico e em casos omissos nos termos do artigo 73 da lei
federal 8.666/1993:
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
6.5 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos
e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se
a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações
de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
6.6 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto do contrato, não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização
própria.

R$80.512,00

5
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6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo 12880/2012 e
tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a
Administração ou modificação da contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do PMM-RJ deverão ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente
superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
10.2 Prestar o(s) serviço(s) no local de entrega previsto neste termo.
10.3 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.
10.5 Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65,
§§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado;
7.2.2 por iniciativa do PMM-RJ:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
c) descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de
preços;
d) não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo
PMM-RJ, sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o PMM-RJ fará o devido
apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de
registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO: DAS PENALIDADES
11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta ATA DE
REGISTRO DE PREÇO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA,
sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à
contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93, bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, no
Decreto Municipal n° 1184/06 e, em especial, as seguintes sanções:
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Multa de mora de 1% (;um por cento0 sobre o valor do contrato por dia de
atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução
total do contrato;
11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.3.1 Advertência por escrito;
11.3.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% ( hum) por cento
sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 20% por cento;
11.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 2% (dois)n por cento
sobre o valor do contrato;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos.
11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no junto a Comissão
Permanente de Licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de
multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1. automaticamente:
8.1.2 por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 quando não restarem fornecedores registrados.
8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 A(s) licitante(s) que vier(em) a ser contratada(s), deverá(ão) apresentar a documentação
para a cobrança respectiva através da Secretaria Municipal de Administração, até o 5º
(quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CNPJ nº. 29.138.310/0001-59 e endereçados à Praça
Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba-RJ.
9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Mangaratiba, à(s) licitante(s) contratada(s)
no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de adimplemento da obrigação,
uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente mediante
crédito em conta-corrente da(s) contratada(s).
9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa
da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pagará à título de mora 1% (um por cento) ao
mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em consideração os dias em atraso;
9.5 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam suspensos o prazo
para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3, prosseguindo-se a contagem somente
após a apresentação da nova fatura isenta de erros.
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demais cominações legais.
11.6 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
11.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
11.6.4 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em
que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
11.7 A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administração.
11.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Procuradoria Geral do Município.
11.9 As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Mangaratiba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Praça Robert Simões, nº 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 29.138.310/0001-59, e neste ato representado pelo Exmo. Sr Prefeito Evandro Bertino
Jorge, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da carteira de identidade n.º 9527
CRECI/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 448.183.517-68, doravante designada simplesmente
ORGÃO GERENCIADOR por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos, e, de outro lado, a empresa SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.174.805/0001-78, com sede Estrada Manoel
Alves, 249, Loja 01- Sabugo- Paracambi- RJ, neste ato, representada pelo Sr(a) Joaquim de
Oliveira Neves, Brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, Zootecnista,
portador de Cédula de Identidade RG nº 373704, emitido pelo Ministério da Marinha,
inscrito no CPF/MF sob o nº 002.237.137-08, e, daqui por diante, denominada simplesmente
FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem, na forma da Legislação Federal Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 1.504,
de 05 de setembro de 2007, e suas alterações,firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do
Município de Mangaratiba.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONTRATAÇÃO
12.1. As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem firmadas entre
o PMM/RJ e o FORNECEDOR serão formalizadas através do instrumento contratual
denominado AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição da contratação de empresa
especializada para o manutenção e limpeza de piscinas para atender as unidades
relacionadas, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência
descritas e especificadas no conforme Termo de Referência - Anexo I, que integra o
presente edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro de MANGARATIBA, para a execução dos direitos e obrigações deste
contrato, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos
jurídicos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório
Pregão Presencial n. 044/2013, na modalidade Registro de Preço, com fundamento nas
Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal n. 1.504/2007,
no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo
administrativo 2945/2013.

Mangaratiba, 06 de junho de 2013.
_______________________________
Evandro Bertino Jorge
Prefeito

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram do Pregão
Presencial 044/2013, conforme quadro abaixo.

______________________________
SEROPEC SHOPPING RURAL LTDA
Contratada

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
GLOBAL

MARCA

Balde

300

R$158,10

R$47.430,00

GENCO

Litro

250

R$17,80

R$4.450,00

HIDROAZUL

3

Cloro Granulado
Purificador de água
superconcentrado,com
70% anti-super-shock.
Elevador de PH.

Litro

250

R$10,86

R$2.715,00

GENCO

Nome:
Identidade
no:
CPF no:

4

Redutor de PH.

Litro

250

R$10,40

R$2.600,00

GENCO

5

Algicida Manutenção.

Litro

250

R$11,90

R$2.975,00

GENCO

6

250

R$9,80

R$2,450,00

GENCO

7

Algicida Choque.
Clarificante e floculantetipo Maxfloc.
Auxiliador Filtraçãoclarmax.
Limpa Bordas_
removedor de sujeitas
Estabilizador de cloro.
Elevador de
Alcalinidade.
Fita Teste.

Litro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Litro

250

R$10,90

R$2.725,00

GENCO

UNID.

250

R$10,90

R$2.725,00

GENCO

Litro

250

R$12,65

R$3.162,50

GENCO

Litro

250

R$31,45

R$7.862,50

GENCO

Litro

250

R$13,20

GENCO

KIT

250

R$3,80

R$3.300,00
R$950,00

ITEM
1

TESTEMUNHAS:

Nome:
Identidade
no:
CPF no:

2

8

ATA DE REGISTRO DE
PREÇO nº 044/2013 –
OBJETO: contratação de
empresa especializada para
o manutenção e limpeza de
piscinas
PROCESSO Nº 2945/2013

9
10
11
12

DESCRIÇÃO

TOTAL:

7

R$83.345,00

GENCO
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comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho
de suas atividades.

3.2 O valor Unitário estimado deste contrato é de R$83.345,00 (oitenta e três mil trezentos
e quarenta e cinco reais), considerando os valores transcritos supra, conforme classificação
final das Empresas detentoras da Ata de Registro de Preço, constante na ata da sessão do
presente Pregão Presencial, correspondendo a objeto definido na cláusula primeira e para a
totalidade do período mencionado na cláusula quarta.

6.6 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto do contrato, não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização
própria.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da
assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão obrigados a
adquirir o produto registrado, podendo utilizar-se de uma licitação específica, assegurandose, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, no caso de igualdade de
condições.
4.3 A Ata de preços poderá ser prorrogada em excepcionalmente, nos termos do art. 57 da
lei federal 8.666/93.
4.4 A presente Ata só terá eficácia depois da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
Prefeitura.

6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo 2945/2013 e
tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a
Administração ou modificação da contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do PMM-RJ deverão ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente
superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências da ata,
pela ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
7.2.2 Por iniciativa do PMM-RJ:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de
preços;
d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo
PMM-RJ, sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o PMM-RJ fará o devido
apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de
registro.

CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições do Órgão
Gerenciador, que serão realizadas através do Fiscal do Contrato, nos termos do Anexo,
deste edital.
5.2 Os fornecimentos de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a
anuir as Autorizações de Compra (Anexo) que poderão advir, nas condições estabelecidas
no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e fiscalizada
por servidores membros designadas pela Da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, nos condições do projeto básico e nos casos omissos nos moldes do art 73 da lei
8666/93.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1. Automaticamente:
8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.
8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.

a) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do
Contrato.
b) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, todo o material será
devolvido, ficando o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 A(s) licitante(s) que vier (em) a ser contratada(s), deverá (ão) apresentar a documentação
para a cobrança respectiva através da Secretaria Municipal de Administração, até o 5º
(quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CNPJ nº. 29.138.310/0001-59 e endereçados à Praça
Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba-Rj.
9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Mangaratiba, à(s) licitante(s) contratada(s)
no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de adimplemento da obrigação,
uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente mediante

6.5 A CONTRATADA declaram, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e
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crédito em conta-corrente da(s) contratada(s).
9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa
da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pagará à título de mora 1% (um por cento) ao
mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em consideração os dias em atraso;
9.5 Caso o Município de Mangaratiba efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s) licitante(s)
contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada a taxa de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pró rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia do
período final do adimplemento;
9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam suspensos o prazo
para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3, prosseguindo-se a contagem somente
após a apresentação da nova fatura isenta de erros.

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no junto a Comissão
Permanente de Licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de
multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
11.6 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
11.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
11.6.4 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em
que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
11.7 A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administração.
11.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Procuradoria Geral do Município.
11.9 As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONTRATAÇÃO
12.1. As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem firmadas entre
o PMM/RJ e o FORNECEDOR serão formalizadas através do instrumento contratual
denominado AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
10.2 Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.
10.3 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.
10.5 Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65,
§§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta ATA DE
REGISTRO DE PREÇO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA,
sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à
contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93, bem como, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02,
no Decreto Municipal n° 1184/06 e, em especial, as seguintes sanções:
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Multa de mora de 1% (;um por cento0 sobre o valor do contrato por dia de
atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução
total do contrato;
11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.3.1 Advertência por escrito;
1 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos.
11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro de MANGARATIBA, para a execução dos direitos e obrigações deste
contrato, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos
jurídicos.
Mangaratiba, 25 de junho de 2013.

_________________________________

______________________________

Evandro Bertino Jorge
					

SANIT ALL SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA-ME

Prefeito

Contratada
__________________________________
Visto

TESTEMUNHAS:
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Nome:
Identidade
no:
CPF no:

da carteira de identidade n.º 9527 CRECI/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º
448.183.517-68, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR
por intermédio da Secretaria Municipal de Comunicação Social, e, de outro lado,
a empresa VIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.991.642/0001-16, com sede Rua Jonas Garcia, 31 Loja 03 Centro Cabo FrioRJ, neste ato, representada pelo Sr(a) Gabriella Ramalho de Souza, Brasileira,
Solteira, Empresária, portador de Cédula de Identidade RG nº 23483193-10,
emitido Detran- RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº124.385.917-22, e, daqui por
diante, denominada simplesmente FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem,
na forma da Legislação Federal Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520
de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 1.504, de 05 de setembro de 2007, e suas
alterações,firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi
previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Município de
Mangaratiba.

Nome:
Identidade
no:
CPF no:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2013
O Prefeito Municipal de Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, em decorrência do Processo
Licitatório por Pregão Para Registro de Preços n° 044/2013 e julgamento constante da Ata
da Sessão realizada no dia 24 de junho de 2013, a mim apresentada, Homologo o resultado
do julgamento da licitação, conforme abaixo discriminado:
Sanit’ All Serviços e Comércio Ltda ME, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº
11.174.805/0001-78 cujos preços finais foram:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
GLOBAL

MARCA

1

Balde

300

R$158,10

R$47.430,00

GENCO

Litro

250

R$17,80

R$4.450,00

HIDROAZUL

3

Cloro Granulado
Purificador de água
superconcentrado,com
70% anti-super-shock.
Elevador de PH.

Litro

250

R$10,86

R$2.715,00

GENCO

4

Redutor de PH.

Litro

250

R$10,40

R$2.600,00

GENCO

5

Algicida Manutenção.

Litro

250

R$11,90

R$2.975,00

GENCO

6

Algicida Choque.
Clarificante e
floculante-tipo Maxfloc.
Auxiliador Filtraçãoclarmax.
Limpa Bordas_
removedor de sujeitas
Estabilizador de cloro.
Elevador de
Alcalinidade.
Fita Teste.

Litro

250

R$9,80

R$2,450,00

GENCO

Litro

250

R$10,90

R$2.725,00

GENCO

UNID.

250

R$10,90

R$2.725,00

GENCO

Litro

250

R$12,65

R$3.162,50

GENCO

Litro

250

R$31,45

R$7.862,50

GENCO

Litro

250

R$13,20

GENCO

KIT

250

R$3,80

R$3.300,00
R$950,00

2

7
8
9
10
11
12

TOTAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa
especializada em confecção de estruturas em metalon, para sinalização de obras,
reforma de unidades, eventos e informações em geral aos munícipes, produção e
instalação de estruturas em metalon onde posteriormente serão aplicadas lonas
impressas com as campanhas institucionais aquisição, conforme especificações
e quantidades descritas no Termo de Referência descritas e especificadas no
conforme Termo de Referência - Anexo I, que integra o presente edital.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 049/2013, na modalidade Registro de Preço, com
fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto
Municipal n. 1.504/2007, no que couber, conforme autorização da Autoridade
Competente, disposta no processo administrativo 3973/2013.

GENCO

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram do
Pregão Presencial No Sistema Registro De Preço nº 049/2013, conforme quadro
abaixo.

R$83.345,00

Perfazendo um valor total: R$83.345,00 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais).
Mangaratiba, RJ, em 24 de junho de 2013.
Evandro Bertino Jorge
Prefeito

ITEM
1
2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 049/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção
de estruturas em metalon, para sinalização de obras, reforma
de unidades, eventos e informações em geral aos munícipes,
produção e instalação de estruturas em metalon onde
posteriormente serão aplicadas lonas impressas com as
campanhas institucionais. PROCESSO Nº 3973/2013

3

DESCRIÇÃO
Cavalete,formato 80cmX1.50cm em
metalçon 30X20mmX18mm;
Placa,formato 4mX2M em metalon
tubular 30 X20mmX 18mm;
Placas de poste,formato 80cmX1.70m
em metalon 30 X20mm X18mm

UNID.

QUANT.

uni.

500

uni.

200

uni.

1000

V.UNIT.
R$:
179,50
R$:
676,00
R$:
199,00
TOTAL:

V.GLOBAL
R$: 89.750,00
R$:
135.200,00
R$:
199.000,00
R$:
423.950,00

3.2 O valor global estimado deste contrato é de R$ 423.950,00 (quatrocentos e
vinte e três mil novecentos e cinqüenta reais), considerando os valores transcritos
supra, conforme classificação final das Empresas detentoras da Ata de Registro
de Preço no Sistema Registro De Preço, constante na ata da sessão do presente
Pregão Presencial, correspondendo a objeto definido na cláusula primeira e para
a totalidade do período mencionado na cláusula quarta.

O Municipio de Mangaratiba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Praça Robert Simões, nº 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 29.138.310/0001-59, e neste ato representado pelo Exmo. Sr
Prefeito Evandro Bertino Jorge, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
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a partir da assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão
obrigados a adquirir o produto registrado, podendo utilizar-se de uma licitação
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da
Ata, no caso de igualdade de condições.
4.3 A Ata de preços poderá ser prorrogada em excepcionalmente, nos termos do
art. 57 da lei federal 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências da ata,
pela ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente
de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovado;
7.2.2 Por iniciativa do PMM-RJ:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo PMMRJ, sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente
motivadas e justificadas.
7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o
PMM-RJ fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e
informará aos proponentes a nova ordem de registro.

4.4 A presente Ata só terá eficácia depois da publicação de seu extrato no Diário
Oficial da Prefeitura.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições do
Órgão Gerenciador, que serão realizadas através do Fiscal do Contrato, nos
termos do Anexo, deste edital.
5.2 Os fornecimentos de bens incluídos na Ata de Registro de Preços no Sistema
Registro De Preço estarão obrigados a anuir as Autorizações de Fornecimento
(Anexo IX) que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório,
nos respectivos anexos e na própria Ata.
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com
as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação
vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou
parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e
fiscalizada por servidores membros designadas pela Secretaria Municipal de
Comunicação Social.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do
pagamento, nos condições do projeto básico e nos casos omissos nos moldes do
art 73 da lei 8666/93.
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado
administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à
execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o
fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
6.5 A CONTRATADA declaram, antecipadamente, aceitar todas as condições,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela
fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados
necessários ao desempenho de suas atividades.
6.6 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto do contrato, não
exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalização própria.
6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo
administrativo 3973/2013 e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado,
desde que não acarrete ônus para a Administração ou modificação da
contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do PMM-RJ deverão
ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa
imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de
medidas convenientes.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1. Automaticamente:
8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.
8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 A(s) licitante(s) que vier (em) a ser contratada(s), deverá (ão) apresentar a
documentação para a cobrança respectiva através da Secretaria Municipal de
Administração, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de
adimplemento da obrigação.
9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CNPJ nº. 29.138.310/0001-59
e endereçados à Praça Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba-Rj.
9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Mangaratiba, à(s) licitante(s)
contratada(s) no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período
de adimplemento da obrigação, uma vez obedecidas às formalidades legais e
contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da(s)
contratada(s).
9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso
decorra de culpa da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pagará à título de
mora 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em
consideração os dias em atraso;
9.5 Caso o Município de Mangaratiba efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s)
licitante(s) contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada
a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados pró rata die, entre o dia do
pagamento e o 30º (trigésimo) dia do período final do adimplemento;
9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam

11

Boletim Informativo Oficial do Município de Mangaratiba
11 de Julho de 2013 - Ano IX - Nº 402
Atos da Prefeitura

suspensos o prazo para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3,
prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova fatura isenta
de erros.

anos.
11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município e, será descredenciado no junto a Comissão Permanente de Licitação,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em
percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
4.4 A presente Ata só terá eficácia depois da publicação de seu extrato no Diário
Oficial da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no edital.
10.2 Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.
10.3 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que
se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do
objeto do edital.
10.5 Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados
no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições do
Órgão Gerenciador, que serão realizadas através do Fiscal do Contrato, nos
termos do Anexo, deste edital.
5.2 Os fornecimentos de bens incluídos na Ata de Registro de Preços no Sistema
Registro De Preço estarão obrigados a anuir as Autorizações de Fornecimento
(Anexo IX) que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório,
nos respectivos anexos e na própria Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos
termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades
previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto
Municipal n° 1184/06 e, em especial, as seguintes sanções:
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às
seguintes penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Multa de mora de 1% (;um por cento0 sobre o valor do contrato por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a
inexecução total do contrato;
11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 05
(cinco) anos.
11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
11.3.1 Advertência por escrito;
11.3.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% ( hum)
por cento sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 20%
por cento;
11.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 2% (dois)n
por cento sobre o valor do contrato;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco)
anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 05 (cinco)

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com
as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação
vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou
parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e
fiscalizada por servidores membros designadas pela Secretaria Municipal de
Comunicação Social.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do
pagamento, nos condições do projeto básico e nos casos omissos nos moldes do
art 73 da lei 8666/93.
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado
administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à
execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o
fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
6.5 A CONTRATADA declaram, antecipadamente, aceitar todas as condições,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela
fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados
necessários ao desempenho de suas atividades.
6.6 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto do contrato, não
exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalização própria.
6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo
administrativo 3973/2013 e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado,
desde que não acarrete ônus para a Administração ou modificação da
contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do PMM-RJ deverão
ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa
imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de
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medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONTRATAÇÃO
12.1. As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem
firmadas entre o PMM/RJ e o FORNECEDOR serão formalizadas através do
instrumento contratual denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECEDOR,
observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação
vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências da ata,
pela ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente
de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovado;
7.2.2 Por iniciativa do PMM-RJ:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo PMMRJ, sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas.
7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o PMM-RJ fará o
devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a
nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro de MANGARATIBA, para a execução dos direitos e obrigações
deste contrato, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza todos os efeitos jurídicos.
Mangaratiba, 01 de julho de 2013.

_________________________________

_______________________________

Evandro Bertino Jorge
Prefeito

VIG COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME
Contratada
__________________________________
Visto
TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
Identidade no: Identidade no:
CPF no: CPF no:

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1. Automaticamente:
8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.
8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
049/2013

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.6 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que:
11.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
11.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.6.4 As penalidades serão aplicadas após regular processo
administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.7 A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.
11.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Procuradoria Geral do
Município.
11.9 As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

O Prefeito Municipal de Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, em decorrência do
Processo Licitatório por Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preços n°
049/2013 e julgamento constante da Ata da Sessão realizada no dia 01 de julho de
2013, às 09:00 horas, a mim apresentada, Homologo o resultado do julgamento
da licitação, conforme abaixo discriminado:
VIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ
sob o nº 11.991.642/0001-16, cujos preços finais foram:
ITEM
1
2
3

DESCRIÇÃO
Cavalete,formato 80cmX1.50cm em
metalçon 30X20mmX18mm;
Placa,formato 4mX2M em metalon
tubular 30 X20mmX 18mm;
Placas de poste,formato 80cmX1.70m
em metalon 30 X20mm X18mm

UNID.

QUANT.

uni.

500

uni.

200

uni.

1000

V.UNIT.
R$:
179,50
R$:
676,00
R$:
199,00
TOTAL:

V.GLOBAL
R$: 89.750,00
R$:
135.200,00
R$:
199.000,00
R$:
423.950,00

Perfazendo um valor total: R$ 423.950,00 (quatrocentos e vinte e três mil
novecentos e cinqüenta reais)
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Mangaratiba, RJ, em 02 de julho de 2013.
Evandro Bertino Jorge
Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
050/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (lanches) para as diversas Secretarias desta Prefeitura em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Comunicação,
conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência descritas e
especificadas no conforme Termo de Referência – Anexo V, que integra o presente
edital.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório
Pregão Presencial n.050/2013, na modalidade Registro de Preço, com fundamento
nas Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal n.
1.504/2007, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta
no processo administrativo 2689/2013.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer ao mesmos que decorreram do
Pregão Presencial 050/2013 conforme quadro abaixo:

O Prefeito Municipal de Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
no inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, em decorrência do Processo
Licitatório por Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preços n° 050/2013
e julgamento constante da Ata da Sessão realizada no dia 01 de julho de 2013, às
11:00 horas, a mim apresentada, Homologo o resultado do julgamento da licitação,
conforme abaixo discriminado:
RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOMÉ LTDA - ME, Pessoa
Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11.508.073/0001-05, cujos preços finais foram:

ITEM
1

DESCRIÇÃO
Kit Lanche
(1Guaracamp,1 barra
de cereal,1fruta,1água
200ml,1sanduiche de
frios)

UNID.

QUANT.

V.UNIT.

V.GLOBAL

UNID.

60.000

R$ 5,00

R$ 300.000,00

TOTAL:

R$ 300.000,00

ITEM
1

DESCRIÇÃO
Kit Lanche
(1Guaracamp,1 barra
de cereal,1fruta,1água
200ml,1sanduiche de
frios)

UNID.

QUANT.

V.UNIT.

V.GLOBAL

UNID.

60.000

R$ 5,00

R$ 300.000,00

TOTAL:

R$ 300.000,00

Perfazendo um valor total: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
3.2 O valor global estimado deste contrato é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
considerando os valores transcritos supra, conforme classificação final das Empresas
detentoras da Ata de Registro de Preço,constante na ata da sessão do presente Pregão
Presencial, correspondendo a objeto definido na cláusula primeira e para a totalidade
do período mencionado na cláusula quarta.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão obrigados
a adquirir o produto registrado, podendo utilizar-se de uma licitação específica,
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, no caso de
igualdade de condições.
4.3 A Ata de preços poderá ser prorrogada em excepcionalmente, nos termos do art.
57, parágrafo 4º da lei federal 8.666/93.
4.4 A presente Ata só terá eficácia depois da publicação de seu extrato no Diário Oficial da Prefeitura.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições do Órgão
Gerenciador, que serão realizadas através do Fiscal do Contrato, nos termos do Anexo
I, deste edital.
5.2 Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados
a anuir as Autorizações de Compra (Anexo IX) que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com as
cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e fiscalizada

Mangaratiba, RJ, em 02 de julho de 2013
Evandro Bertino Jorge
Prefeito
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 050/2013 –
OBJETO: Registro de preços Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (lanches) para as diversas Secretarias desta Prefeitura em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Comunicação.
PROCESSO Nº 2689/2013
O Município de Mangaratiba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na
Praça Robert Simões, nº 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
29.138.310/0001-59, e neste ato representado pelo Exmo. Sr Prefeito Evandro Bertino
Jorge, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da carteira de identidade n.º
9527 CRECI/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 448.183.517-68, doravante designada
simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração e Secretaria Municipal de Comunicação Social e, de outro lado, a empresa RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOMÉ LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.508.073/0001-05, com sede a Rua Sereder, 225 – Itacuruça - - Mangaratiba - RJ, neste ato, representada pelo Sr(a) Penha Aparecida Loureiro Teixeira,
brasileira, solteira, empresária, portador de Cédula de Identidade RG nº 04171596-2,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 569.323.317-04, residente e domiciliado na Rua Sereder, 225 – Aptº 201 – Itacuruça - Mangaratiba - RJ, e, daqui por
diante, denominada simplesmente FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem, na
forma da Legislação Federal Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de
julho de 2002 e o Decreto nº 1.504, de 05 de setembro de 2007, e suas alterações,firmar
a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi previamente examinada
e aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Mangaratiba.
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8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 A(s) licitante(s) que vier(em) a ser contratada(s), deverá(ão) apresentar a documentação para a cobrança respectiva através da Secretaria Municipal de Administração, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da
obrigação.
9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CNPJ nº. 29.138.310/0001-59 e endereçados à
Praça Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba-RJ.
9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Mangaratiba, à(s) licitante(s)
contratada(s) no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de
adimplemento da obrigação, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais
previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da(s) contratada(s).
9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de
culpa da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pagará à título de mora 1% (um por
cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em consideração os dias em
atraso;
9.5 Caso o Município de Mangaratiba efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s)
licitante(s) contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada a taxa de
1% (um por cento) ao mês, calculados pró rata die, entre o dia do pagamento e o 30º
(trigésimo) dia do período final do adimplemento;
9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam suspensos o
prazo para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova fatura isenta de erros.
CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
10.2 Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.
10.3 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

por servidores membros designadas pela Secretaria Municipal de Administração.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na seguinte forma do Art.73 da Lei 8666.93 e Projeto básico em Anexo.
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior,

em 10 (dez) dias, para ratificação.
6.5 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos
e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigandose a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas
atividades.
6.6 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto do contrato, não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização
própria.
6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo
2689/2013 e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete
ônus para a Administração ou modificação da contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do PMM-RJ deverão ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas
convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovado;
7.2.2 por iniciativa do PMM-RJ:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
c) descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
d) não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo PMM-RJ, sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

10.5 Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art.
65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO: DAS PENALIDADES
11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta ATA DE
REGISTRO DE PREÇO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, sem
prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à
contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº
10.520/02, no Decreto Municipal n° 1184/06 e, em especial, as seguintes sanções:
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Multa de mora de 1% (;um por cento0 sobre o valor do contrato por dia de
atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total
do contrato;
11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o PMM-RJ fará o devido
apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem
de registro.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1. automaticamente:
8.1.2 por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 quando não restarem fornecedores registrados.
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com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
11.3.1 Advertência por escrito;
11.3.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% ( hum) por cento
sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 20% por cento;
11.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 2% (dois)n por cento
sobre o valor do contrato;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

jurídicos.
Mangaratiba, 04 de julho de 2013.
_____________________________
Evandro Bertino Jorge

Prefeito

______________________
RESTAURANTE E
LANCHONETE BECO DO
TOMÉ LTDA - ME
Contratada

__________________________________
Visto
TESTEMUNHAS:
Nome:
Identidade no:
CPF no:

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no junto a Comissão Permanente de Licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação
de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
11.6 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
11.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.6.4 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
são inerentes.
11.7 A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
11.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Procuradoria Geral do Município.
11.9 As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONTRATAÇÃO
12.1. As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem firmadas entre
o PMM/RJ e o FORNECEDOR serão formalizadas através do instrumento contratual
denominado AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro de MANGARATIBA, para a execução dos direitos e obrigações deste
contrato, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos

Nome:
Identidade no:
CPF no:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013
O Prefeito Municipal de Mangaratiba, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, em decorrência do Processo Licitatório
por Pregão Presencial n° 030/2013 e julgamento constante da Ata da Sessão realizada no
dia 05 de julho de 2013, às 09:00 horas, a mim apresentada, Homologo o resultado do
julgamento da licitação, conforme abaixo discriminados

P.A.

EMPRESA

VALOR GLOBAL

12774/2012

OMEGA 2000 COM. DE
MÁQUINAS, MAT. ELÉTRICOS E ELETRÕNICOS LTDA

R$176.400,00

TOTAL ANUAL
Mangaratiba, RJ, em 08 de julho de 2013.
Evandro Bertino Jorge
Prefeito

2
16

R$176.400,00

