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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 055/2016
PROCESSO 05602/2016
AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
OBJETO RESUMIDO: – A presente licitação tem como objeto o Registro de
Preços para a contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado
de MATERIAIS ESPORTIVOS a serem utilizados nas diversas OFICINAS
realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social E Direitos Humanos,
conforme o disposto no Projeto básico/ Termo de Referência – Anexo V.

LOCAL: CEID- Centro de Educação de Interatividade Educacional, localizado
na Rua: Coronel Moreira da Silva nº 232, Centro- Mangaratiba.
LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Junto a Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nas dependências da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
localizada na Praça Robert Simões, nº 92 - Centro – Mangaratiba – RJ, de
segunda a sexta de 10:00 às 16:00 horas.
CUSTO: O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a entrega de
uma resma de papel A4, no endereço acima.

Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
Elen Garcia Machado
Pregoeira

Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
Elen Garcia Machado
Pregoeira

OBJETO RESUMIDO: A presente licitação tem como objeto o Registro de
Preços para a contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado
de MATERIAIS ESPORTIVOS a serem utilizados nas diversas OFICINAS
realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social E Direitos Humanos,
conforme o disposto no Projeto básico/ Termo de Referência – Anexo V.
Aos doze dias de agosto de 2016, versam os autos acerca do fato da necessidade
para uma melhor análise do “Termo de Referência”, elaborado pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Visto isso, esta Comissão
decide-se por suspender a realização deste certame por “SINE DIE”.
O mesmo se justifica, a fim de que se respeitem os princípios da Legalidade,
Isonomia, Celeridade, Transparência e Eficiência.
Desta feita, quando oportuno, nova data será publicada, para a realização de
novo certame licitatório.
Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a sessão na qual, foi lavrada a
presente Ata que juntada aos autos, registra-se e publique-se.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 064/2016
PROCESSO 05255/2016
OBJETO RESUMIDO: – A presente licitação tem como objeto a contratação de
empresa especializada para o Fornecimento Parcelado de MEDICAMENTOS,
correlatos bem como leites e dietas especializadas constantes do periódico
BRASINDICE, através do Pregão Presencial (SRP) - tipo menor preço,
substanciado no MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO para o atendimento
aos pacientes de Ordens Judiciais já cadastrados na SMS, podendo ainda atender
a novas Determinações Judiciais, conforme o disposto no Projeto básico/ Termo
de Referência – Anexo V.
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: 25 de agosto de 2016, às 13:00 horas.
LOCAL: CEID- Centro de Educação de Interatividade Educacional, localizado
na Rua: Coronel Moreira da Silva nº 232, Centro- Mangaratiba.
LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Junto a Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nas dependências da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
localizada na Praça Robert Simões, nº 92 - Centro – Mangaratiba – RJ, de
segunda a sexta de 10:00 às 16:00 horas.
CUSTO: O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a entrega de
uma resma de papel A4, no endereço acima.

Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
Elen Garcia Machado.
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 062/2016
PROCESSO 12231/2015
OBJETO RESUMIDO: – A presente licitação tem como objeto o Registro de
Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços
técnicos de confecção, instalação, manutenção preventiva e corretiva nas
sinalizações dos distritos e praias deste município, pelo período de 12 (doze)
meses, incluindo o fornecimento de peças de reposição, mão de obra, nos termos
do anexo I, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Comunicação Social e Eventos, conforme o disposto no Projeto básico/ Termo
de Referência – Anexo V.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor valor global.
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: 25 de agosto de 2016, às 09:00 horas.

Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
Elen Garcia Machado
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2016
PROCESSO 06867/2016
OBJETO RESUMIDO: – A presente licitação tem como objeto a Contratação de
Empresa de consultoria especializada para revisão do Plano Diretor Municipal,
conforme especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA - Anexo V.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor valor global.
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: 26 de agosto de 2016, às 09:00 horas.

D.O.M.
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LOCAL: CEID- Centro de Educação de Interatividade Educacional, localizado
na Rua: Coronel Moreira da Silva nº 232, Centro- Mangaratiba.
LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Junto a Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nas dependências da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
localizada na Praça Robert Simões, nº 92 - Centro – Mangaratiba – RJ, de
segunda a sexta de 10; 00 às 16:00 horas.
CUSTO: O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a entrega de
uma resma de papel A4, no endereço acima.

Pregoeira
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016
Eu, Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil, conforme Decreto Municipal
nº 3320 de 14 de Janeiro de 2015 , em decorrência do Processo Licitatório
nº 04582/2016 por Pregão Presencial n° 040/2016 e julgamento constante da
Ata da Sessão realizada no dia 18 de julho de 2016, às 10:00 horas, a mim
apresentada, Homologo o resultado do julgamento da licitação, conforme abaixo
discriminado:

Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
Elen Garcia Machado
Pregoeira

P.A.

EMPRESA
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2016
PROCESSO 07207/2016
OBJETO RESUMIDO: – A presente licitação tem como objeto a aquisição de 02
(dois), VEÍCULOS TIPO (AMBULÂNCIAS PARA SIMPLES REMOÇÃO) em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba,
conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo V.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor valor unitário.
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: 26 de agosto de 2016, às 13:00 horas.
LOCAL: CEID- Centro de Educação de Interatividade Educacional, localizado
na Rua: Coronel Moreira da Silva nº 232, Centro- Mangaratiba.
LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Junto a Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nas dependências da Prefeitura Municipal de Mangaratiba,
localizada na Praça Robert Simões, nº 92 - Centro – Mangaratiba – RJ, de
segunda a sexta de 10; 00 às 16:00 horas.
CUSTO: O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a entrega de
uma resma de papel A4, no endereço acima.

IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA

A L MOREIRA – EPP

ALBISSU
Mangaratiba, ANDRÉ
RJ, emPANINI
03 de
agostoEPPde 2016.
Silvio de Oliveira
Porto INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EPP
ARMAZENA
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
CHARLES VIEIRA CORTEZ – ME

R$: 51.000,00
R$: 61.035,00
R$: 86.000,00

LTDA

R$: 146.612,50

TOTAL

R$: 668.983,50

LEGISLATIVO
Secretária Municipal de Fazenda
Flávia Ferrazani B. Quintanilha (Interino)

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Dirce Maria de Oliveira dos Santos

Vice-Prefeito

Secretária Municipal de Finanças
Flávia Ferrazani B. Quintanilha

Secretário Municipal de Planejamento
Sérgio de Abreu Costenplate

Secretário Municipal de Gabinete
Marcio Dantas Godinho

Secretário Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos
Daniel dos Santos

Secretário de Integração Governamental
Kaio Luiz Peixoto Freijanes

Secretário de Controladoria
Luiz Carlos Gonçalves de Souza

R$: 102.020,00

PORTARIA Nº.
2431 COMERCIO
DE 25 DE
JULHO
2016. EIRELI
FLUSCOP
E SERVIÇO
DE DE
EQUIPAMENTO
02225/2016
– EPP
83.010,00
O PREFEITO LLS
MUNICIPAL
DE MANGARATIBA, no uso de R$:
suas
atribuições
COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS
legais, e tendo EIRELE
em vista
– MEo Processo nº. 437 /2016 - PREVI Mangaratiba.
R$: 90.056,00
SOLUÇÃO EM COMERCIO DE MÓVEIS PARA
RESOLVE: OFFICE
ESCRITORIO EIRELI – EPP
R$: 24.750,00
Conceder a servidora
MARIA
DAS
GRAÇAS
THEODORO R$:
DE24.500,00
AZEVEDO,
R TARGINO
DOS SANTOS
EIRELI
– ME
RIO OFFICEnº.
COMÉRCIO
MÓVEIS
Professor II, Matricula
2318 , DE
Nível
“A”E EQUIPAMENTOS
Referência “3”. Aposentadoria por

Prefeito
Ruy Tavares Quintanilha

Secretário Municipal de Administração
Fernando Santoro Gomes

R$: 525.000,00

Perfazendo o valor total de R$: 1.035.000,00 (hum milhão trinta e cinco mil e
reais).
PROCESSO
EMPRESAS
VALOR GLOBAL

EXECUTIVO

Procurador Geral
Luiz Felipe Peixoto Freijanes (Interino)

R$: 510.000,00

04582/2016

Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
Elen Garcia Machado

Secretário Municipal de Governo, Ciência,
Tecnologia, Trabalho e Renda
Elias Morais

VALOR GLOBAL

Secretária Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca
Reginaldo Nogueira Xavier
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e
Lazer
Roberto Carlos de Assis Monsores
Secretário Municipal de Segurança Pública
Marcos de Oliveira (Interino)

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo Silvio de Oliveira Porto
Pedro Luiz Barbosa
Secretário Municipal de Trânsito e Ordem
Secretário Serviços Públicos e Transportes Pública
Marcos de Oliveira (Interino)
Paulo Roberto Taranto

Secretário Municipal de Comunicação Social e
Eventos
Roberto Carlos de Assis Monsores (Interino)
Instituto José Miguel Olímpyo Simões
Adelaide Augusta Barcelos Langer Hagge
Presidente da Fundação Mário Peixoto
Valéria Ribeiro Cabral
Presidente do Previ Mangaratiba
Renan Fraga Oggioni
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Presidente
Vitor Tenório Santos
Vice-Presidente
Carlos Alberto Ferreira Graçano
1° Secretário
Cecília Ribeiro Cabral
2° Secretário
Alcimar Moreira Carvalho
Vereadores:
Alan Campos da Costa
Alcimar Moreira Carvalho
Andre De Mello Costa
Cecilia Ribeiro Cabral
Carlos Alberto Ferreira Graçano
José Luiz Figueiredo Freijanes
José Maria De Pinho
Marcos Antônio da Silva Santos
Pedro Bertino Jorge Vaz
Rodrigo Santos Bondim
Vitor Tenório Santos

D.O.M.
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Invalidez Permanente com proventos integrais e sem paridade, com fundamento
no que dispõe o Art. nº. 62 e parágrafos c/c Art. 71 e quanto ao reajuste o Art.
nº 113, todos da Lei Complementar nº 33 de 08/10/14, com efetiva validade a
partir de 20 de junho de 2016, conforme abaixo discriminado:
Vencimento
................................................. R$ 1.188,49
Fundamentação:
O vencimento está fundamentado na Lei nº 987 de 23/12/2015 e Lei nº 47/97
do Magistério.
O adicional por tempo de serviço (triênio) está fundamentado no Artigo n.º 71,
da Lei nº. 05/91;

Fundamentação:
O vencimento está fundamentado na Lei nº 987 de 23/12/2015 .
O adicional por tempo de serviço (triênio) está fundamentado no Artigo n.º 71,
da Lei nº. 05/91;
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 25 de julho de 2016.
Ruy Tavares Quintanilha
Prefeito
PORTARIA Nº. 2434 DE 25 DE JULHO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o Processo nº. 363 /2016 - PREVI Mangaratiba.
RESOLVE:
Conceder a servidora LIDIA SANDRA DA SILVA, Professor I, Matricula nº.
2761, Nível “C” Referência “3”. Aposentadoria por Invalidez Permanente com
proventos proporcionais e sem paridade, com fundamento no que dispõe o Art.
nº. 62 e parágrafos c/c Art. 64 e quanto ao reajuste o Art. nº 113, todos da Lei
Complementar nº 33 de 08/10/14, com efetiva validade a partir de 31 de maio
de 2016, conforme abaixo discriminado:
Vencimento
................................................. R$ 880,00
Fundamentação:
O vencimento está fundamentado na Lei nº 987 de 23/12/2015 e Lei nº 47/97
do Magistério.
O adicional por tempo de serviço (triênio) está fundamentado no Artigo n.º 71,
da Lei nº. 05/91;

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 25 de julho de 2016.
Ruy Tavares Quintanilha
Prefeito
PORTARIA Nº 2432 DE 25 DE JULHO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o Processo
nº. 367/2016– PREVI
Mangaratiba.
RESOLVE:
Conceder a servidora LUCILENE DOS SANTOS FERREIRA, Professor II,
Matricula nº. 1689, Nível “D” Referência “6”. Aposentadoria Especial do
Magistério com proventos integrais e com paridade, com fundamento no que
dispõe Art. nº. 76, § Único e quanto ao reajuste o Art. nº 109 todos da Lei
Complementar nº 33 de 08/10/14, com efetiva validade a partir de 06 de junho
de 2016, conforme abaixo discriminado:
Vencimento ................................................................... R$ 3.158,88
Triênio (50%)................................................................. R$ 1.579,44
T O T A L ..................................................................... R$ 4.738,32
Fundamentação:
1- O vencimento está fundamentado na Lei nº 987 de 23/12/2015 e Lei nº 47/97
do magistério.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 25 de julho de 2016.
Ruy Tavares Quintanilha
Prefeito
PORTARIA Nº. 2435 DE 25 DE JULHO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o Processo nº. 434 /2016 - PREVI Mangaratiba.
RESOLVE:
Conceder a servidora MARIA JOSÉ TARGINO OLIVEIRA, Servente Escolar,
Matricula nº. 2201, GFB-Classe I, NRV-III, Aposentadoria Voluntaria
Proporcional por Tempo de Contribuição e sem paridade, com fundamento no
que dispõe o Art. nº. 75 e Incisos, quanto ao reajuste o que dispõe os Art. nºs
112 e 113, todos da Lei Complementar nº 33 de 08/10/14, com efetiva validade
a partir de 29 de junho de 2016, conforme abaixo discriminado:
Vencimento
................................................. R$ 1.035,59
Fundamentação:
O vencimento está fundamentado na Lei nº 987 de 23/12/2015.
O adicional por tempo de serviço (triênio) está fundamentado no Artigo n.º 71,
da Lei nº. 05/91;

2- O Adicional por tempo de serviço (triênio) está fundamentado no Art. 71, da
Lei nº. 05/91.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 25 de julho de 2016.
Ruy Tavares Quintanilha
Prefeito
PORTARIA Nº. 2433 DE 25 DE JULHO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o Processo nº. 418 /2016 - PREVI Mangaratiba.
RESOLVE:
Conceder ao servidor SILVIO ANTONIO BAPTISTA DA SILVA, Pedreiro,
Matricula nº. 1945, GFB- Classe II, NRV- III. Aposentadoria por Invalidez
Permanente com proventos Integrais e sem paridade, com fundamento no que
dispõe o Art. nº. 62 c/c Art. 71 e quanto ao reajuste o Art. nº 113, todos da Lei
Complementar nº 33 de 08/10/14, com efetiva validade a partir de 27 de junho
de 2016, conforme abaixo discriminado:
Vencimento
................................................. R$ 1.099,16

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 25 de julho de 2016.
Ruy Tavares Quintanilha
Prefeito
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02225/2016

EMPRESAS

VALOR GLOBAL

A L MOREIRA – EPP

R$: 102.020,00

ANDRÉ PANINI ALBISSU EPP

R$: 51.000,00

ARMAZENA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EPP

R$: 61.035,00

CHARLES VIEIRA CORTEZ – ME

R$: 86.000,00

FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI
– EPP
R$: 83.010,00
LLS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS
EIRELE – ME
R$: 90.056,00
OFFICE SOLUÇÃO EM COMERCIO DE MÓVEIS PARA
ESCRITORIO EIRELI – EPP
R$: 24.750,00
R TARGINO DOS SANTOS EIRELI – ME
RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA

R$: 24.500,00

TOTAL

R$: 668.983,50

ITEM DESCRIÇÃO

R$: 146.612,50

Perfazendo o valor total de R$ 668.983,50 (seiscentos e sessenta e oito mil
novecentos e oitenta e três reais e cinqüenta centavos).
Mangaratiba, RJ, em 03 de agosto de 2016.
Dirce Maria de Oliveira dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura
1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 093/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.127-70,
doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por intermédio
da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa A L MOREIRA
– EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.827.278/0001-62, com sede na Rua Cora de
Alvarenga, nº 194- Parque Leopoldina- Campos dos Goytacazes- RJ , telefone
(22) 2728-2038, e-mail: lctalm@uol.com.br , neste ato, representada pelo Sr.
Cléber Ribeiro da motta, Brasileiro, Casado, Representante Comercial, portador
de Cédula de Identidade RG nº 5072372, emitido IFP-RJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 454.317.367-87, 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
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Conjunto (mesa e cadeira) – Educação Básica
06 – Padrão FNDE Detalhes técnicos:
Dimensões: Mesa – 600 x 450 x 760mm
Cadeira – 520 x 500 x 820mm
Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço
industrial, coluna e travessa 29x58, travessa
superior 1 ¼ e pés em tubo 1 1/2. Tratamento
antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Porta
livros em polipropileno, fixado à estrutura por
rebites 4,8x16. Apresentar na proposta o
Certificado de Conformidade do Inmetro do
modelo, acompanhado da Certificação de
Conformidade do processo produtivo
(ABNT/INMETRO); Relatório de ensaio da
qualidade de colagem da fita de borda do
tampo de acordo com a Norma ABNT NBR
16332/2014 acompanhado dos relatórios do
Conjunto
teor de migração de metais conforme Norma
ABNT NBR 300-3 (2004 – versão 2011) da
fita de borda, assento e encosto, emitidos por
laboratório acreditado pelo INMETRO. Tampo
em madeira aglomerado (MDP), revestido na
parte superior em laminado melamínico
texturizado na cor cinza e na parte inferior com
a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por
parafusos 6x45. Bordas com cantos
arredondados e com acabamento em lâmina de
borda 22x2,5mm cor azul Ponteiras e sapatas
em polipropileno cor azul. Cadeira: Estrutura
em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento
antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento
e encosto em polipropileno injetado de forma
anatômica cor azul, fixado à estrutura por
rebite 4,8x16. Altura 760mm
Conjunto Refeitório (2 bancos e mesas) –
Padrão FNDE – infantil – 01 Detalhes
Técnicos: Dimensões: 1350 x 300 x 340mm
Descrição: Mesa: Estrutura dos pés em tubo 1
1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e
travessas tranversais em tubo 20x50. Ponteiras
plásticas injetadas fixadas através de encaixe.
Assento(1350x300mm) em madeira
aglomerada (MDP) revestido na face superior
em laminado melamínico, fixado por parafuso
autoatarraxantes. Bordas com acabamento em
lâmina de borda cor laranja. Altura 340mm.

TOTAL

42

UNIDADE

Conjunto

MARCA

PROCESSO

aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Mangaratiba.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:
QUANT.

TERMO
P.A. DE HOMOLOGAÇÃO
EMPRESA
VALOR GLOBAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2016 REMARCAÇÃO
DOde
BRASIL
COMÉRCIO
LTDA
Eu, SecretáriaSHIMADZU
Municipal
Educação
e Cultura,
conforme Decreto
Municipal
R$: 510.000,00
nº 3320 de 14 de Janeiro de 2015 , em decorrência do Processo Licitatório
nº 04582/2016
02225/2016 por Pregão Presencial SRP n° 018/2016 REMARCAÇÃO e
IMAGEM SISTEMAS
MÉDICOS
LTDA
julgamento constante
da Ata da
Sessão
realizada no dia 11 de R$:
julho
de 2016,
525.000,00
às 10:00 horas, a mim apresentada, Homologo o resultado do julgamento da
licitação, conforme abaixo discriminado:

Valor Unitário

Valor Global

500

LEMOS

R$ 154,00

R$ 77.000,00

60

LEMOS

R$ 417,00

R$ 25.020,00

R$ 102.020,00
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3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 102.020,00 (cento e dois mil e
vinte reais), considerando os valores supra transcritos, conforme classificação
final da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados 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 presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.
5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
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 conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas,
obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no
Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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)
5
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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) objeto(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.
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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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
62
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Mangaratiba, 03 de agosto de 2016.
_________________________________
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Contratante

ITEM

___________________________________
A L MOREIRA – EPP
Contratada

4

__________________________________
Visto

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

5

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 094/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.12770, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa
ANDRÉ PANINI ALBISSU EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.885.380/000109, com sede na Rua Dona Maria Cândida de Lima, nº: 102 , Pq São LucasSão Paulo- SP , telefone (11) 2143-2511/ 2024-0450, e-mail: andrealbissu@
hotmail.com; natmar.representacoes@gmail.com; neste ato, representada pela
Sra. Nathália Marcial Barcellos, Brasileira, Casada , Empresária, portadora de
Cédula de Identidade RG nº 21.542.873-1 , emitido pelo Detran- RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 113.309.127-5, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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

6

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Longarina Detalhes técnicos:
Longarina Secretaria 3 lugares,
Unidade 30
assento/encosto em espuma
injetada revestida em tecido, apoio
do encosto L duplo.
Conjunto Refeitório (2 bancos e
mesas) – Padrão FNDE - 06
Detalhes Técnicos: Dimensões:
1350 x 350 x 400mm
Descrição: Banco: Estrutura dos
pés em tubo 1 1/2, travessa
longitudinal em tubo 40x40 e
travessas tranversais em tubo
20x50. Ponteiras plásticas injetadas Conjunto 30
fixadas através de encaixe. Assento
(1350x350mm) em madeira
aglomerada (MDP) revestido na
face superior em laminado
melamínico, fixado por parafuso
autoatarraxantes. Bordas com
acabamento em lâmina de borda
cor azul. Altura 400mm.
Conjunto Refeitório (2 bancos e
mesas) – Padrão FNDE – infantil 04 Detalhes Técnicos: Dimensões:
1350 x 350 x 380mm
Descrição: Banco: Estrutura dos
pés em tubo 1 1/2, travessa
longitudinal em tubo 40x40 e
travessas tranversais em tubo
Conjunto 60
20x50. Ponteiras plásticas injetadas
fixadas através de encaixe.
Assento(1350x350mm) em
madeira aglomerada (MDP)
revestido na face superior em
laminado melamínico, fixado por
parafuso autoatarraxantes. Bordas
com acabamento em lâmina de
borda cor vermelho. Altura:
380mm.

Mesa de reunião oval Detalhes
técnicos: com tampo em melamina
na cor platina ou bege, com 25mm
de
espessura, bordas arredondadas em
perfil de PVC preto, 180º, sobre
estrutura
metálica tubular
com colunas duplas e apoio, tipo
14
Unidade
“mão francesa”, em tubos de aço
redondos,
com pés horizontais em tubo de aço
com ponteiras em poliestireno
injetado na cor preta e sapatas
niveladoras Dimensões: • Altura da
mesa: 75 cm
• Tampo da mesa retangular: 200
cm x 100 cm
TOTAL

7

15

MARCA

administrativo.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:
QUANT.

deste instrumento, 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.

Valor
Unitário

Valor Global

LBS
MÓVEIS

R$ 235,00

R$ 7.050,00

LBS
MÓVEIS

R$ 395,00

R$ 11.850,00

LBS
MÓVEIS

R$ 438,00

R$ 26.280,00

LBS
MÓVEIS

R$ 388,00

R$ 5.820,00

R$ 51.000,00
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3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil
reais), considerando os valores supra transcritos, conforme classificação final
da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados 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 presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.
5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
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 conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas,
obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no
Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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)
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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) objeto(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.
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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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, 03 de agosto de 2016.
_________________________________
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Contratante

___________________________________
ANDRÉ PANINI ALBISSU EPP
Contratada

__________________________________
Visto
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ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 095/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.12770, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa
ARMAZENA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
15.595.248/0001-10, com sede na Av. Geraldo Potiguara Silveira Franco, 640-APq das Empresas- Mojimirim- SP, telefone (19) 3806-4199, e-mail: armazzenax.
moveis@hotmail.com ; neste ato, representada pelo Sr. Thiago Camargos de
Paula, Brasileiro, Casado , Empresário, portadora de Cédula de Identidade RG
nº 111423034 DICRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.773.057-93, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:

13

15

17

TOTAL

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Roupeiro com 16 portas em aço na
cor cristal – Padrão FNDE Detalhes
técnicos: confeccionados em chapa de
aço “22” (0,75mm),
constituído por 16 portas. As portas
devem possuir venezianas para
arejamento
e possuir pitão para cadeado;;
Devem ser tratados contra oxidação
Unidade 85
Possuir dobradiças internas para
evitar arrombamentos com abertura
de 135°, pés removíveis com sapatas
plásticas niveladoras Ø3/8”.
Dimensões:
Altura: 1945 mm
Largura: 1230 mm
Profundidade: 400 mm
Arquivo de Aço com 4 gavetas
Detalhes técnicos: Dimensões:
1330X470x710mm
Unidade 45
Descrição: Arquivo de aço com 4
gavetas com corrediças.
Armário de Aço com 8 portas
Detalhes técnicos: Dimensões:
1900x950x420mm
Unidade 10
Descrição: Armário de aço com 8
portas e confeccionado em chapa de
aço 24.

MARCA

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

QUANT.

Atos da Prefeitura

Valor
Unitário

Valor Global

ARMAZENA

R$
505,00

R$ 42.925,00

ARMAZENA

R$
308,00

R$ 13.860,00

ARMAZENA

R$
425,00

R$ 4.250,00

R$ 61.035,00

3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 61.035,00 (sessenta e um mil trinta
e cinco reais), considerando os valores supra transcritos, conforme classificação
final da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados 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 presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.
5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
2
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5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
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 conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas,
obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no
Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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) objeto(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.
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
11
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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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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, 03 de agosto de 2016.
_________________________________
___________________________________
Secretária Municipal de Educação e Cultura
ARMAZENA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EP
Contratante
Contratada
__________________________________
Visto

TESTEMUNHAS:
Nome:
Nome:
Identidade no:
Identidade no:
CPF no:
CPF no:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 096/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.127-70,
doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por intermédio
da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa CHARLES
VIEIRA CORTEZ – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.627.276/0001-02, com
sede na Av. Dom Pedro, 1132- Vila Monumento- São Paulo- SP, telefone (11)
2915-8527, e-mail: eterniamoveis@hotmail.com ; neste ato, representada
pelo Sr. Antonio Ferreira Camões, Brasileiro, Divorciado , Empresário,
portador de Cédula de Identidade RG nº 069440782 IFPRJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº826.839.487-00, 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
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3

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Conjunto (mesa e cadeira) –
Professor – Padrão FNDE Detalhes
técnicos: Dimensões: Mesa - 1200
x 650 x 760 mm Cadeira – 520 x
500 x820 mm
Descrição: Mesa: Estrutura em
tubo de aço industrial, coluna e
travessa 29x58, travessa superior 1
1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa
longitudinal 25x60. Tratamento
antiferruginoso e pintura em epóxipó. Apresentar na proposta
Relatório de ensaio da qualidade de
colagem da fita de borda do tampo
de acordo com a Norma ABNT
NBR 16332/2014 acompanhado
dos relatórios do teor de migração
de metais conforme Norma ABNT
NBR 300-3 (2004 – versão 2011)
da fita de borda, assento e encosto,
Conjunto
emitidos por laboratório acreditado
pelo INMETRO. Tampo e painel
em madeira aglomerado (MDP),
revestido na parte superior em
laminado melamínico texturizado
na cor cinza e revestido na parte
inferior com a aplicação de
contraplaca fenólica, fixado por
parafusos 6x45. Bordas com cantos
arredondados e com acabamento
em lâmina de borda 22x2,5mm cor
cinza. Ponteiras e sapatas em
polipropileno cor cinza. Altura
760mm. CADEIRA: Estrutura em
tubo de aço industrial 20,7mm.
Tratamento antiferruginoso e
pintura em epóxi-pó. Assento e
encosto em polipropileno injetado
de forma anatômica, cor cinza,
fixado à estrutura por rebite 4,8x16.
Conjunto infantil (mesa com quatro
cadeiras) – Padrão FNDE Detalhes
Conjunto
Técnicos: Dimensões: 450 x 330 x
560mm

MARCA

ITEM

QUANT.

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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:
Valor
Unitário

Descrição: Cadeira: Estrutura em
tubo de aço industrial 20,7mm.
Tratamento antiferruginoso e
pintura em epóxi-pó. Apresentar na
proposta o Certificado de
Conformidade do Inmetro do
modelo da cadeira, acompanhado
da Certificação de Conformidade
do processo produtivo
(ABNT/INMETRO). Assento e
encosto em polipropileno injetado
de forma anatômica, cor laranja,
fixado à estrutura por rebite 4,8x16.
Altura 560mm.
TOTAL

CORTEZ
MÓVEIS/CJP- R$ 280,00
01

R$ 14.000,00

200

CORTEZ
MÓVEIS/CJC- R$ 360,00
01

R$ 72.000,00
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MARCA

QUANT.

3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil
reais), considerando os valores supra transcritos, conforme classificação final
da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura da mesma.
UNIDA
DESCRIÇÃOGERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE
Valor Unitário Valor Global
4.2 ITEM
O ÓRGÃO
não estarão
DE
obrigadosArmário
a adquirir
o duas
produto
baixo com
portas –registrado, podendo utilizar-se de uma licitação
Padrão
FNDE
Detalhes
técnicos:
específica,
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor
Dimensões: 1047x365x740mm
Descrição:
Armário
baixo com
da Ata, no
caso de
igualdade
de condições.
duas portas: Em MDP 18mm
4.3 A presente
terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
revestido Ata
com laminado
melamínico texturizado cor cinza.
no DiárioBordos
Oficial
do Município.
encabeçados
com fita de
Unidad
AVAN
bordo em PVC texturizado nas
8
100
R$ 350,00
R$ 35.000,00
CLÁUSULA
QUINTA:
DO PEDIDO
e
TI
cores cinza e vermelha.DA
UmaEMISSÃO
prateleira central interna. Base em
5.1 Os objetos
desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
tubo de aço 20 x 40mm,
acabamento
com pintura em
Secretaria
Pertinente.
epóxi-pó cor cinza. Sapatas
niveladoras em deverão
metal. Fechadura
5.2 As requisições
ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
de embutir acabamento cromado,
Fornecimento,
conforme
com duas chaves.
Medidas:disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
1047x365x740mm
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
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

Valor Global

50

R$ 86.000,00
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ou parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e
fiscalizada conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas,
obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no
Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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.
2
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10.2 Fornecer o(s) objeto(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.
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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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, 03 de agosto de 2016.
_________________________________

___________________________________

Secretária Municipal de Educação e Cultura

CHARLES VIEIRA CORTEZ – ME

Contratante

Contratada

__________________________________
Visto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 097/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.12770, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa
FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.790.125/0001-04, com sede Rua Visconde de
Sepetiba, 272- Centro- Niterói- RJ, telefone (21) 2620-6842, e-mail: fluscop@
hotmail.com , neste ato, representada pelo Sr. Carlos Alberto Costa Junior,
Brasileiro, Diretor Administrativo, portador de Cédula de Identidade RG nº
10196830-3, emitido IFP- RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.022.817-41, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:

8

12

24

TOTAL

2
16

DESCRIÇÃO

Armário baixo com duas portas –
Padrão FNDE Detalhes técnicos:
Dimensões: 1047x365x740mm
Descrição: Armário baixo com
duas portas: Em MDP 18mm
revestido com laminado
melamínico texturizado cor cinza.
Bordos encabeçados com fita de
bordo em PVC texturizado nas
cores cinza e vermelha. Uma
prateleira central interna. Base em
tubo de aço 20 x 40mm,
acabamento com pintura em
epóxi-pó cor cinza. Sapatas
niveladoras em metal. Fechadura
de embutir acabamento cromado,
com duas chaves. Medidas:
1047x365x740mm
Cadeira de alimentação Detalhes
técnicos: Cadeira dobrável, com
estrutura tubular de seção circular
em aço carbono;
• Assento e encosto acolchoados
com espuma revestida de lona
vinílica laminada
com tecido;
• Braços ou dispositivo para
proteção lateral;
• Bandeja em (PP) polipropileno
injetado, na cor BRANCA,
removível ou
articulada;
• Apoio para os pés em (PP)
polipropileno injetado, removível
ou articulado;
• Sapatas antiderrapantes. A
cadeira pode alternativamente ser
dotada de dois
rodízios, desde que estes possuam
freios;
• Cinto tipo suspensório;
• Pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster,
eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40
micrometros na cor CINZA
Cadeira Escritório Fixa Detalhes
técnicos: suporte do encosto
oblongo 16x30x2 mm com
acabamento em
Sanfona plástica,madeira
compensada anatômico de 10 mm
Espuma injetada de alta densidade
Assento: 42 cm largura x 39 cm
profundidade
Encosto :37 cm largura x 30 cm
altura
Altura do assento: 47 cm

UNIDA
DE

MARCA

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

QUANT.

Atos da Prefeitura

Valor Unitário Valor Global

Unidad
100
e

AVAN
R$ 350,00
TI

R$ 35.000,00

Unidad
80
e

BURIG
R$ 283,00
OTO

R$ 22.640,00

Unidad
430
e

PLAX
META R$ 59,00
L

R$ 25.370,00

R$ 83.010,00

D.O.M.
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3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 83.010,00 (oitenta e três mil e dez
reais), considerando os valores supra transcritos, conforme classificação final
da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados 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 presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.
5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
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 conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem
requisitadas, obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições
determinadas no Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que
dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
17

D.O.M.

Diário Oficial do Município de Mangaratiba
15 de agosto de 2016 - Ano XII - Nº 629
Atos da Prefeitura

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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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) objeto(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.
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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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
2
18

D.O.M.

Diário Oficial do Município de Mangaratiba
15 de agosto de 2016 - Ano XII - Nº 629
Atos da Prefeitura

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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 098/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.12770, doravante

designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por

intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa
LLS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS EIRELE – ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 19.345.406/0001-34, com sede na Rua Coronel Gomes
Machado, 174 Comp. 08- Centro- Niterói- RJ, telefone (21) 3254-2402, e-mail:
llscomercioeservicos@gmail.com , neste ato, representada pelo Sr. Luiz Carlos
Cavalcante Martins, Brasileiro, casado, Representante Comercial, portador de
Cédula de Identidade RG nº 09.674.814-0, emitido IFP- RJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 462.986.147-33, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação

Mangaratiba, 03 de agosto de 2016.

Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no
Termo de Referência, parte integrante deste instrumento independente de

___________________________
Secretária Municipal de Educação
.
Contratante

___________________________________

transcrições.

FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI - EPP

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

Contratada

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
__________________________________

licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, na modalidade

Visto

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,

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

Identidade no:

Identidade no:

CPF no:

CPF no:

conforme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo
administrativo.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:
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16

18

20

22

25

28

29

TOTAL

DESCRIÇÃO

Fraldário / trocador – Padrão FNDE
Detalhes Técnicos: Dimensões:
400x260x600mm
Descrição: Fraldário/trocador: Em
MDP de 15mm textura. O móvel é
subdividido em prateleiras em
número de seis com as seguintes
dimensões (400x260x600mm) cada,
e uma porta com abertura superior
contendo duas dobradiças na parte
inferior e um fecho rolete na parte
superior para travamento e um
puxador de metal tipo alça. Na parte
interna contém um cesto em arame
maciço 3/16mm. Pintura epóxi-pó.
Bordas com acabamento em perfil
de PVC. Contém um colchão nas
medidas 1240x600mm, que se
encaixa sob rebaixo das duas laterais
do trocador. Na parte inferior, em
toda sua extensão o móvel possui
um rodapé com 80mm de altura, e
apoiado por seis deslizadores de
24mm na cor preta.
Armário de Aço com 2 portas
Detalhes técnicos: Dimensões:
1900x900x400mm
Descrição: Armário de aço com 2
portas e confeccionado em chapa de
aço 24.
Armário em aço com 02 portas
Detalhes técnicos: Armário de aço
chapa 24, 02 portas com 03 reforços,
1 prateleira fixa e 3 reguláveis a
cada 50cm; capacidade por
prateleira – 20kg na cor cinza.
Dimensões: alt. 2,00m X Larg.
90cm X Prof. 47cm.
Estante para livros e revistas
Detalhes técnicos: Dimensões:
1270x1200x450mm
Descrição: Estrutura confeccionada
em MDF de 15mm revestido em
melamínico textura na cor branca,
com prateleiras para encaixe de
livros e revistas. Contém 4 rodízios.
Cadeira de Escritório Detalhes
técnicos: Material:polipropileno e
poliéster
Estrutura:polipropileno
Assento e encosto: espuma e
injetada
Pés:rodízio em polipropileno
Dimensões: 99x6243
Peso:8 Kg
Braços e encostos fixos,regulagem
de altura à gás,suporta até 120 kg.
Mesa Secretaria Detalhes técnicos:
Mesa secretaria em MDF com 2
gavetas com chaves na cor cinza.
Dimensões: 1,20mX0,60X0,75
Quadro Branco 2,00X1,00m
Detalhes técnicos: Quadro branco
em lousa escolar confeccionado em
aglomerado de 12mm, moldura de
alumínio, suporte para apagador e
suporte para fixação na parede em
metal.
Quadro Branco 1,50X1,20m
Detalhes técnicos: Quadro branco
em lousa escolar confeccionado em
aglomerado de 12mm, moldura de
alumínio, suporte para apagador e
suporte para fixação na parede em
metal.

UNIDADE

MARCA

ITEM

QUANT.

Atos da Prefeitura

Valor
Unitário

3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 90.056,00 (noventa mil e cinqüenta

Valor Global

e seis reais), considerando os valores supra transcritos, conforme classificação
final da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE não estarão

Unidade 10

M. OFFICE

R$ 492,80

obrigados a adquirir o produto registrado, podendo utilizar-se de uma licitação

R$ 4.928,00

específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor
da Ata, no caso de igualdade de condições.
4.3 A presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.

Unidade 30

MJN

R$ 343,00

5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/

R$ 10.290,00

Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
Unidade 30

MJN

R$ 389,80

R$ 11.694,00

por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º

Unidade 100

M. OFFICE

R$ 194,00

do Decreto Municipal nº3293/2014.

R$ 19.400,00

5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
Unidade 122

R. NUNES

R$ 155,50

5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria

R$ 18.971,00

Municipal de Educação
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Unidade 20

M. OFFICE

R$ 164,50

6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com

R$ 3.290,00

as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação
vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total

Unidade 112

CORTIARTE R$ 159,00

ou parcial.

R$ 17.808,00

6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e
fiscalizada conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem
Unidade 35

CORTIARTE R$ 105,00

requisitadas, obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições

R$ 3.675,00

determinadas no Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que
R$ 90.056,00
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dispõe o Art 73 da lei 8666/93.

7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas

6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado

e justificadas.

administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à

7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o PMM-RJ fará o

execução do instrumento, determinando o que for necessário à regularização das

devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes

faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o

a nova ordem de registro.

fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

6.5 A CONTRATADA declaram, antecipadamente, aceitar todas as condições,

PREÇOS

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela

8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:

fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações,

8.1. Automaticamente:

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados

8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;

necessários ao desempenho de suas atividades.

8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.

6.6 A instituição e a atuação da fiscalização objeto registrado, não exclui

8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.

ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

fiscalização própria.

9.1 A(s) licitante(s) que vier (em) a ser contratada(s), deverá (ão) apresentar

6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver

a documentação para a cobrança respectiva através da Secretaria Municipal

todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no Processo

de Educação, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de

Administrativo 02225/2016 e tudo o mais que se relacione com o objeto

adimplemento da obrigação.

licitado, desde que não acarrete ônus para a Administração ou modificação da

9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a

contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CNPJ nº. 29.138.310/0001-

6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser

59 e endereçados à Praça Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba-Rj.

solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa

9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Mangaratiba, à(s) licitante(s)

imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de

contratada(s) no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período

medidas convenientes.

de adimplemento da obrigação, uma vez obedecidas às formalidades legais e

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da(s)

7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por

contratada(s).

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e

9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso

a ampla defesa.

decorra de culpa da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pagará à título de

7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:

mora 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em

7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de

consideração os dias em atraso;

cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha

9.5 Caso o Município de Mangaratiba efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s)

comprometer a perfeita execução do instrumento, decorrente de caso fortuito ou

licitante(s) contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada

de força maior devidamente comprovado;

a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados pró rata die, entre o dia do

7.2.2 Por iniciativa do PMM-RJ:

pagamento e o 30º (trigésimo) dia do período final do adimplemento;

7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:

9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

suspensos o prazo para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3,

àqueles praticados no mercado;

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova fatura isenta

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no

de erros.

processo licitatório;

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

10.1 Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as

d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo PMM-RJ, sem

obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação

justificativa aceitável;

exigidas no edital.
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10.2 Fornecer o(s) objeto(s) no local de entrega previsto neste termo.

11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o instrumento, 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

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.
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

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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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.

Municipal n° 1184/06 e, em especial, as seguintes sanções:
11.2 O atraso injustificado na execução do instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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.

Mangaratiba, 03 de agosto de 2016.
__________________________
Secretária Municipal de Educação
Contratante

___________________________________
LLS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. ELETRONICOS EIRELE – ME

Contratada

__________________________________
Visto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 099/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.12770, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa
OFFICE SOLUÇÃO EM COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.065.366/0001-25, com sede na Rod.
Amaral Peixoto, s/n Loja 05- Village- Rio das Ostras- RJ, telefone (22) 27604910, e-mail: office-ro@uol.com.br , neste ato, representada pelo Sr. Marcio
Alex Vieira Capaverde, Brasileiro, Casado, Representante Comercial, portador
de Cédula de Identidade RG nº 087439311, emitido IFPRJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 272.002.562-34, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

10

Berço – Padrão FNDE Detalhes
Técnicos: Dimensões:
1350x965x720mm
Descrição: Berço: Bases laterais em
MDP (12mm) e grade fixa em MDP
(25mm) na cor branca. Nas laterais
são fixadas ripas na cor branca com
espaçamento de 42mm que objetiva
Unidade 90
o fechamento do berço. Apresentar
na proposta o Certificado de
Conformidade do Inmetro do
modelo. Estrado formado por ripas
de madeira 585x60x11mm. Possui
suporte para mosquiteiro e 2
rodízios com trava e 2 rodízios sem
trava de segurança.

MARCA

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

QUANT.

Atos da Prefeitura

Valor Unitário Valor Global

RODIAL R$ 275,00

TOTAL

R$ 24.750,00

R$ 24.750,00

1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:
23

MARCA

QUANT.

3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil
setecentos e cinqüenta reais), considerando os valores
supra transcritos,
Valor
ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE
Valor Global
Unitário
conforme classificação final da(s) Empresa(s) detentora(s)
da Ata de Registro
de Preço.
Estante baixa com prateleira –
Padrão FNDE Detalhes Técnicos:
CLÁUSULA
DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
Dimensões:QUARTA:
1047x365x740mm.
Descrição:
Estante
baixa
com
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
prateleira: Em MDP 18mm
contados
a partir
da assinatura da mesma.
revestido
com laminado
melamínico texturizado cor cinza.
4.2
OBordos
ÓRGÃO
GERENCIADOR
e o ÓRGÃO
PARTICIPANTE não estarão
9
Unidade
70
CADFLEX R$ 350,00 R$ 24.500,00
encabeçados com fita de
bordo em
PVC texturizado
cor
obrigados
a adquirir
o produto
registrado, podendo utilizar-se de uma licitação
vermelha. Uma prateleira central
específica,
a preferência de fornecimento ao detentor
interna. assegurando-se,
Base em tubo de aço 20todavia,
x
40mm,
acabamento
com pintura de condições.
da Ata,
no caso
de igualdade
em epóxi-pó cor cinza. Sapatas
4.3 Aniveladoras
presenteem
Ata
teráMedidas:
eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
metal.
1047x365x740mm.
no
Diário Oficial do Município.
TOTAL
R$ 24.500,00
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.
5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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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 conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas,
obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no
Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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) objeto(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
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se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do
objeto do edital.
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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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, 03 de agosto de 2016.

____________________________
Secretária Municipal de Educação

___________________________________
OFFICE SOLUÇÃO EM COM DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP

Contratante

Contratada
__________________________________
Visto

TESTEMUNHAS:
Nome:
Nome:
Identidade no:
Identidade no:
CPF no:
CPF no:
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(25mm) na cor branca. Nas laterais
são fixadas ripas na cor branca com
espaçamento de 42mm que objetiva
o fechamento do berço. Apresentar
na proposta o Certificado de
Conformidade do Inmetro do
modelo. Estrado formado por ripas
de madeira 585x60x11mm. Possui
suporte para mosquiteiro e 2
rodízios com trava e 2 rodízios sem
trava de segurança.

Unidade 90

RODIAL R$ 275,00

TOTAL

R$ 24.750,00

R$ 24.750,00

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

9

Estante baixa com prateleira –
Padrão FNDE Detalhes Técnicos:
Dimensões: 1047x365x740mm.
Descrição: Estante baixa com
prateleira: Em MDP 18mm
revestido com laminado
melamínico texturizado cor cinza.
Bordos encabeçados com fita de
bordo em PVC texturizado cor
vermelha. Uma prateleira central
interna. Base em tubo de aço 20 x
40mm, acabamento com pintura
em epóxi-pó cor cinza. Sapatas
niveladoras em metal. Medidas:
1047x365x740mm.

Unidade

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.127-70,
TOTAL

doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por intermédio
da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa R TARGINO

70

MARCA

PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO

QUANT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 100/2016
Valor
Unitário

Valor Global

CADFLEX R$ 350,00 R$ 24.500,00

R$ 24.500,00

3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil
e quinhentos reais), considerando os valores supra transcritos, conforme
classificação final da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados 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 presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da
Secretaria Pertinente.
5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/
Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o
Decreto Municipal nº3293/2014.
5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato
por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato
ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação
funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero
do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º
do Decreto Municipal nº3293/2014.
5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do
Secretario da Pasta Gestora.
5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria
Municipal de Educação.
5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria
Municipal de Educação
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA

DOS SANTOS EIRELI- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.970.581/0001-00,
com sede Rua Rua Francelino Alves de Lima, 750 Sala 205 Angra dos Reis- RJ,
telefone (24) 3365-4867 , E-mail: contato@rkcomercioeservicos,.com.br , neste
ato, representada pelo Sr. Genilson Gonçalves de Carvalho,brasileiro, solteiro ,
Representante Comercial, portadora de Cédula de Identidade RG nº 020.80.94011 , emitido pelo DIC- RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.080.107-09, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:
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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 conforme Decreto Municipal nº3293/2014.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem
requisitadas, obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições
determinadas no Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que
dispõe o 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 instrumento, 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 objeto registrado, 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 02225/2016 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, 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 do instrumento, 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 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 Educação, 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. 29.138.310/000159 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.
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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) objeto(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.
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 instrumento 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 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 instrumento 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 instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 instrumento, 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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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, 03 de agosto de 2016.
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_________________________________

___________________________________

Secretária Municipal de Educação

R TARGINO DOS SANTOS EIRELI- ME

Contratante

3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram
do Pregão Presencial 018/2016 REMARCAÇÃO, conforme quadro abaixo:

Contratada
__________________________________
Visto

ITEM

19

21

23

26

27

DESCRIÇÃO

Estante de aço reforçada em chapa
24 com 06 prateleiras. Dimensões:
2,00 x 0,925 x 0,30
Estante de Aço para Biblioteca
Detalhes Técnicos: Dimensões:
1980x920x580mm Descrição:
Estante de aço para biblioteca com
12. prateleiras. confeccionada em
chapa de aço 24.
Cadeira secretária
Material:polipropileno e poliéster
Estrutura:polipropileno
Assento e encosto: espuma e
injetada
Pés:rodízio em polipropileno
Dimensões: 99x6243
Peso:8 Kg
Encosto fixo,regulagem de altura à
gás,suporta até 120 kg.
Mesa Secretária Detalhes técnicos:
Mesa em MDF com 3 gavetas com
chaves na cor bege. Dimensões:
1,60m x 0,75m (largura x
profundidade)
Armário MDF Armário MDP 1,60
X 0,82 X 0,41 com 2 portas, chaves
e quatro prateleiras na cor cinza.

UNIDADE

MARCA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 101/2016
PROCESSO Nº02225/2016 PPSRP: 018/2016 REMARCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para o fornecimento
e entrega de mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as
de Educação Infantil.
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 pela Ilma Secretaria
Municipal de Educação, a Sr ª Dirce Maria de Oliveira dos Santos, brasileira,
professora, casada, portadora do RG 218942191 Detran RJ, CPF 120.832.12770, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e, de outro lado, a empresa
RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 11.496.190/0001-04, com sede na Rua Panamá, 332- PenhaRio de Janeiro- RJ, telefone (21) 3106-3062 , E-mail: comercial@rioofficenet.
com.br , neste ato, representada pelo Sr. Ricardo Santos Sobral Junior,brasileiro,
Representante Comercial, portador de Cédula de Identidade RG nº 11.845.9023 , emitido pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.550.467-20, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento e entrega de
mobiliários para atender as Unidades Escolares, principalmente as de Educação
Infantil. do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo
de Referência, parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento
licitatório Pregão Presencial n. 018/2016 REMARCAÇÃO, 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.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS

QUANT.

TESTEMUNHAS:
Nome:
Nome:
Identidade no:
Identidade no:
CPF no:
CPF no:
Valor
Unitário

Valor Global

Unidade 150

FENIX

R$ 114,00 R$ 17.100,00

Unidade 20

ELITE
AÇO

R$ 445,00 R$ 8.900,00

Unidade 135

VECTOR R$ 118,00 R$ 15.930,00

Unidade 40

TECMOB R$ 248,00 R$ 9.920,00

Unidade 285

TECMOB R$ 332,50 R$ 94.762,50

TOTAL

R$ 146.612,50

3.2 O valor global estimado desta Ata é de R$ 146.612,50 (cento e quarenta e
seis mil seiscentos e doze reais e cinqüenta centavos), considerando os valores
supra transcritos, conforme classificação final da(s) Empresa(s) detentora(s) da
Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados 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 presente Ata terá eficácia á partir de sua assinatura devendo ser publicada
no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO
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5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregue conforme requisições da

6.6 A instituição e a atuação da fiscalização objeto registrado, não exclui

Secretaria Pertinente.

ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter

5.2 As requisições deverão ser realizadas, através das Autorizações de Serviço/

fiscalização própria.

Fornecimento, conforme disposto neste edital, obedecendo o preconiza o

6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver

Decreto Municipal nº3293/2014.

todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no Processo

5.3 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato

Administrativo 02225/2016 e tudo o mais que se relacione com o objeto

por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato

licitado, desde que não acarrete ônus para a Administração ou modificação da

ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação

contratação.

funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o numero

6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser

do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º

solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa

do Decreto Municipal nº3293/2014.

imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de

5.4 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do

medidas convenientes.

Secretario da Pasta Gestora.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

5.5 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria

7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por

Municipal de Educação.

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e

5.6 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria

a ampla defesa.

Municipal de Educação

7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA

7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer

6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente, de acordo com

a perfeita execução do instrumento, decorrente

as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação

maior devidamente comprovado;

vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total

7.2.2 Por iniciativa do PMM-RJ:

ou parcial.

7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:

6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

fiscalizada conforme Decreto Municipal nº3293/2014.

àqueles praticados no mercado;

6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no

requisitadas, obedecendo a Clausula Terceira desta Ata, e as condições

processo licitatório;

determinadas no Termo de Referencia. Já nos casos omissos obdecerão o que

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

dispõe o Art 73 da lei 8666/93.

d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo PMM-RJ, sem

6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado

justificativa aceitável;

administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à

7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas

execução do instrumento, determinando o que for necessário à regularização das

e justificadas.

faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o

7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o PMM-RJ fará o

fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes

6.5 A CONTRATADA declaram, antecipadamente, aceitar todas as condições,

a nova ordem de registro.

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações,

PREÇOS

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados

8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:

necessários ao desempenho de suas atividades.

8.1. Automaticamente:
2
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8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE

8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.

MANGARATIBA, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis,

8.2 Pelo PMM-RJ, quando caracterizado o interesse público.

nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que

9.1 A(s) licitante(s) que vier (em) a ser contratada(s), deverá (ão) apresentar

couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto

a documentação para a cobrança respectiva através da Secretaria Municipal

Municipal n° 1184/06 e, em especial, as seguintes sanções:

de Educação, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de

11.2 O atraso injustificado na execução do instrumento sujeitará o contratado às

adimplemento da obrigação.

seguintes penalidades:

9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a

11.2.1 Advertência por escrito;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CNPJ nº. 29.138.310/0001-

11.2.2 Multa de mora de 1% (;um por cento0 sobre o valor do contrato por

59 e endereçados à Praça Robert Simões, nº. 92, Centro, Mangaratiba-Rj.

dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a

9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Mangaratiba, à(s) licitante(s)

inexecução total do contrato;

contratada(s) no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período

11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.

de adimplemento da obrigação, uma vez obedecidas às formalidades legais e

11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da(s)

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

contratada(s).

11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração

9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

decorra de culpa da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pagará à título de

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

mora 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

consideração os dias em atraso;

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

9.5 Caso o Município de Mangaratiba efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s)

11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes

licitante(s) contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada

penalidades:

a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados pró rata die, entre o dia do

11.3.1 Advertência por escrito;

pagamento e o 30º (trigésimo) dia do período final do adimplemento;

11.3.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% ( hum) por

9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam

cento sobre o valor do instrumento por ocorrência, até o limite de 20% por

suspensos o prazo para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3,

cento;

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova fatura isenta

11.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 2% (dois)n por

de erros.

cento sobre o valor do instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

10.1 Manter, durante toda a vigência desta Ata, compatibilidade com as

contratar com esta Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação

11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração

exigidas no edital.

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

10.2 Fornecer o(s) objeto(s) no local de entrega previsto neste termo.

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

10.3 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do

11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não

objeto do edital.

celebrar o instrumento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não

11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
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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 Secretaria Municipal de
Governo.
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 Contratado, serão OBRIGATORIAMENTE formalizadas
através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/
SERVIÇO, 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 instrumento, 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.

TESTEMUNHAS:
Nome:
Nome:
Identidade no:
Identidade no:
CPF no:
CPF no:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N°: 10/2016
O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no Decreto Municipal nº 3320 de 14 de Janeiro de 2015,
conforme o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43. Inciso VI, ambos da
Lei nº 8.666/93, em decorrência do Processo Licitatório por Convite n˚ 10/2016
e Julgamento constante da Ata de Reunião de Licitação de 10 de agosto de
2016, a mim apresentada, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação,
conforme abaixo discriminado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 7137/2016.
OBJETO: Execução de serviço de sinalização horizontal das vias públicas
urbanas e rodoviárias municipais.
EMPRESA: Trigonal Engenharia Ltda – CNPJ 32.040.529/0001-25
VALOR GLOBAL: R$ 141.615,04 (cento e quarenta e um mil seiscentos e
quinze reais e quatro centavos).
Mangaratiba, 12 de agosto de 2016.
PEDRO LUIZ BARBOSA
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

EXPEDIENTE

Mangaratiba, 03 de agosto de 2016.

_________________________________
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Secretária Municipal de Educação

RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Contratante

Órgão responsável:
Secretaria de Comunicação Social
Assessoria de imprensa
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Claud Bernard Coelho Louzada
Heider Rangel
Talita Girão

Contratada
__________________________________
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