
11.9. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será �xado de 
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio 
da proporcionalidade.
11.10. Será remetida à Secretaria Municipal de Administração e 
Desenvolvimento de Pessoal cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou 
da decisão �nal do recurso interposto pela CONTRATANTE, a �m de que seja 
averbada a penalização no Registro Cadastral do Município.
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS:
12.1. A licitante vencedora terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justi�cativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; e
d) Tiver presentes razões de interesse público, devidamente justi�cadas.
12.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador.
12.3. A licitante vencedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de 
preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovados.
12.4. A solicitação para o cancelamento da Ata deverá ocorrer antes do pedido 
de publicação pela CONTRATANTE, mediante formalização por escrito, em 
papel timbrado da empresa e assinado por seu representante legal.
CLÁUSULA XIII – DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS:
13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser revogada pela Administração:
13.1.1. Automaticamente, pelo decurso de prazo de vigência.
13.1.2. Quando não restar fornecedor do objeto registrado.
13.1.3. Pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. É facultado à Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra, 
quando convocada a licitante vencedora e esta não aceitar os prazos e condições 
estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classi�cação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classi�cado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão 
Presencial.
14.2. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo.
14.3. Fica assegurado à Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra o 
direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente.
14.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a TurisAngra não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório.
14.5. Os proponentes são responsáveis pela �delidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
14.8. O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as licitantes 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo 
as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos. 
14.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados.
14.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas 
na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre deste edital, em até 02 

(dois) dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.
14.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação ou a obrigatoriedade de serem adquiridos os materiais.
14.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o dia do término.
14.13. As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão 
ser executadas �elmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas 
e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial.
14.15. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, 
observados os princípios que informam a atuação da Administração 
Pública. 
14.16. Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e 
penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que 
não corresponda à realidade dos fatos. 
14.17. O foro da Comarca de Angra dos Reis é designado como o 
competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à 
adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 30 de setembro de 2019.
Carlos Augusto de Oliveira

Pregoeiro

João Willy Seixas Peixoto
Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis

ANGRA LUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA
Maykon Soares Vidal

RG 268566627 - CPF 107.625.917-06

JC DE ANGRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Juliano Rosa do Rosário

RG 109923060 - CPF 053.857.957-98

HL DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME
Haroldo Lopes de Souza

RG 04088224-3 IFP - CPF 470.279.167-20

RK2 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Wiliam Farias Borges

RG 281748087 - CPF 150.441.537-02

ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA
Jorge Brum Crispim de Carvalho

RG 114829823 - CPF 055.188.117-80

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019/FTAR

REMARCAÇÃO
PROCESSO Nº: 2019016166

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de 
instalação com locação de ornamentação natalina, montagem e 
desmontagem da Vila Noel, na Praça General Osório, Centro, Angra dos 
Reis – RJ, para atender o evento “Natal, Luz e Arte 2019”.
DATA: 31/10/2019 às 10h00min
PERMUTA DO EDITAL: 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado 
em sua embalagem original, após preenchimento do comprovante de 
retirada.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede da TurisAngra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ. 
RETIRADA DO EDITAL: Sede da Turisangra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ ou pelo site: www.angra.rj.gov.br. 
Contato: (24) 3369-7711. É necessário apresentação do carimbo do CNPJ 
no ato da retirada do edital na Sede da TurisAngra.
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HL DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME, vencedora dos 
itens 03, 05, 07, 12, 17, 20, 21, 24, 30, 31, 38, 39, 40 e 41 com o valor total 
de R$ 10.855,50 (Dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 
centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
RK2 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, vencedora dos itens 04, 09, 
11, 16, 34, 35 e 49, com o valor total de R$ 10.084,00 (Dez mil, oitenta e 
quatro reais) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 
8.666/93.
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA, vencedora 
dos itens 08, 13, 19, 23, 36, 44 e 48, com o valor total de R$ 9.999,70 
(Nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) nos termos 
do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
Angra dos Reis, 30 de setembro 2019.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA

ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

TERMO DE DISPENSA: 004/2019/FHGJ
 
PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - 
HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA – HMJ E COMTRAFO 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS S.A

OBJETO: Tem a �nalidade de contratar diretamente, por Dispensa de 
L i c i t a ç ã o ,  a  e m p r e s a  C O M T R A F O  I N D Ú S T R I A  D E 
TRANSFORMADORES ELÉTRICOS S.A, CNPJ: 00.138.806/0001-
40, para a aquisição de transformador elétrico a seco trifásico de 225KVA, 
13.800 v / 380 v / 220 v / 60 hz, para substituição do transformador 
dani�cado do Hospital Municipal da Japuíba, com fundamento no Art. 
24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, em consonância com o Parecer Jurídico nº 
364/2019/PGM, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal, 
documentos  que  in tegram o  proce s so  admin i s t r a t i vo  nº 
2019017856/HMJ, os quais passam a fazer parte integrante deste 
instrumento, como se aqui transcritos estivessem. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária Nº 
33.3301.10.122.0204.2674.449052.0000, tendo sido emitida a Nota de 
Empenho Nº 588/2019 no valor de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil 
reais), correspondente ao exercício �nanceiro vigente.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário Hospitalar da 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL nos autos do 
Processo nº 2019017856/HMJ.

DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2019.
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA

Secretário Hospitalar
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

Reconheço e rati�co com base no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer Jurídico nº 364/2019/PGM, o TERMO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO nº 004/2019, Processo nº 2019017856/HMJ, com 
fundamento no art.24, IV, da Lei nº 8.666/93, para a aquisição de 
transformador elétrico a seco trifásico de 225KVA, 13.800 v / 380 v / 220 v 
/ 60 hz, para substituição do transformador dani�cado do Hospital 
Municipal da Japuíba, pela empresa COMTRAFO INDÚSTRIA DE 

CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019/FTAR

PROCESSO Nº 2019013780

  Considerando os autos do presente processo, obedecido 
aos trâmites legais e estando de acordo com a adjudicação do Sr. Pregoeiro, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão em epígrafe as empresas vencedoras:
TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, vencedora do item 01, com 
o valor total de R$ 6.791,40 (Seis mil, cento e setecentos e noventa e um reais e 
quarenta centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 
8.666/93.
HL DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME, vencedora dos itens 
02, 04 e 06 com o valor total de R$ 1.504,40 (Hum mil, quinhentos e quatro 
reais e quarenta centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal 
nº 8.666/93.
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA, vencedora dos 
itens 03 e 07, com o valor total de R$ 17.007,30 (Dezessete mil, sete reais e 
trinta centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 
8.666/93.
ANGRA LUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA, vencedora dos itens 05 e 12, com o valor total de R$ 
848,00 (Oitocentos e quarenta e oito reais) nos termos do inciso VI do Artigo 
43 da Lei Federal nº 8.666/93.
MACIFE SOLUÇÕES EM MATERIAIS LTDA EPP, vencedora dos itens 08 e 
09, com o valor total de R$ 13.200,00 (Treze mil, duzentos reais) nos termos do 
inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.

RK2 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, vencedora dos itens 10, 11 e 13, 
com o valor total de R$ 4.452,50 (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois 
reais e cinquenta centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal 
nº 8.666/93.
JC DE ANGRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, vencedora dos itens 
14, com o valor total de R$ 2.899,60 (Dois mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 
8.666/93.
FEB LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO 
EIRELI ME, vencedora dos itens 15, com o valor total de R$ 1.256,40 (Hum 
mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) nos termos do inciso 
VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI EPP, vencedora dos itens 16, com o 
valor total de R$ 2.700,00 (Dois mil, setecentos reis) nos termos do inciso VI 
do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
  

Angra dos Reis, 30 de setembro 2019.
JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019/FTAR

PROCESSO Nº 2019003465

Considerando os autos do presente processo e obedecido aos trâmites legais,  
ADJUDICO o resultado do Pregão em epígrafe em favor das empresas 
vencedoras:
ANGRA LUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA, vencedora dos itens 01, 10, 22, 26, 28, 29, 32, 37, 42, 
43, 46, 47 e 50, com o valor total de R$ 13.373,53 (Treze mil, trezentos e 
setenta e três reais e cinquenta e três centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 
43 da Lei Federal nº 8.666/93.
JC DE ANGRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, vencedora dos itens 
02, 06, 18, 25, 27 e 45 com o valor total de R$ 6.413,88 (Seis mil, quatrocentos 
e treze reais e oitenta e oito centavos) nos termos do inciso VI do Artigo 43 da 
Lei Federal nº 8.666/93.
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