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Obras por todos os cantos
Prefeitura de Angra começa 2019 a todo vapor, executando serviços como os de contenção e drenagem
A Prefeitura de Angra, através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, via Secretaria
Executiva de Obras, começou 2019 atuando em vários bairros,
transformando a cidade em um verdadeiro canteiro de obras.
Na Rua Paraty, no Morro das Velhas, foi concluída a
construção de um muro de contenção em blocos de concreto. O
serviço custou R$ 19.846,09 e foi necessário para corrigir um
processo erosivo após o período chuvoso, que acarretou o
estreitamento da pista, di cultando a passagem de moradores e
veículos.
Obras de contenção e drenagem também foram
realizadas na Travessa Coqueiral, na Praia do Machado. Os
serviços custaram R$ 30.448,04 e foram feitos em 30 dias.
No Morro do Abel, foi demolida e está sendo
reconstruída a laje maciça da Praça da comunidade. O prazo
para nalização da obra é de dois meses.
Enquanto isso, em Jacuecanga, continua a reforma da
unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA). O prazo da
conclusão da obra é de 10 meses e para a execução do projeto a
previsão é de que sejam investidos R$ 589.557,20.
Na próxima semana, está prevista a nalização da
reforma da Casa Abrigo, no Areal. O serviço teve o valor de R$
121.126,34.
Já na sede da Prefeitura está sendo realizada uma obra de
acessibilidade para a instalação de um elevador que vai garantir o
ir e vir de pessoas com di culdades de locomoção. O prazo para a
conclusão do serviço é de 150 dias e vai custar aos cofres públicos

R$ 177.902,04.
A Escola Municipal Alexina Lowndes, no Bon m,
também passou por melhorias. Funcionários da Prefeitura
trabalharam na recuperação de laje impermeabilizada,
colocação de calhas e recuperação de tetos e paredes.
Pequenas reformas também foram realizadas, como
a da sala do Bolsa Família, no São Bento; e dos Cras do
Bracuí, Campo Belo e Monsuaba. Um projeto de
acessibilidade da Biblioteca Municipal também foi executado
pela equipe da Secretaria Executiva de Obras, além da
reforma da quadra de esportes e salão comunitário do Morro
da Caixa D‘água.
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MEMBROS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL
Fernando Antônio Ceciliano Jordão

PARTE I
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
PUBLICAÇÃO OFICIAL

Prefeito Municipal
Manoel Cruz Parente
Vice-Prefeito
MARCUS VENISSIUS DA SILVA BARBOSA
Secretário de Governo e Relações Institucionais

CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Nº
007/2019/ABS – SUCON, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, PROCESSO Nº 2019000248, para contratação
da IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.196.645/0001-00, no valor total
de R$ 71.366,40 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), para o período de
12 (doze) meses, cujo objeto consiste na prestação de serviços de publicação de matérias em atendimento
às exigências implícitas no art. 21, I, da Lei Federal nº 8.666/93, e a ns; constando do Plano Plurianual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, nesta última, na seguinte: FICHA:
20190116; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.2005.04.122.0204.2018.339039.0000.

JOSÉ CARLOS DE ABREU
Secretário de Finanças

Angra dos Reis, 09 de janeiro de 2019.
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração

MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA
Procuradora do Município

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do Município
STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA
Secretária de Educação

RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade

RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Nº
008/2019/ABS – SUCON, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019, PROCESSO Nº 2019000249, para contratação
da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº
28.542.017/0001-90, no valor total de R$ 79.833,60 (setenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e
sessenta centavos), para o período de 12 (doze) meses, cujo objeto consiste na prestação de serviços de
publicação de matérias em atendimento às exigências implícitas no art. 21, II, da Lei Federal nº 8.666/93,
e a ns; constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual,
n e s t a ú l t i m a , n a s e g u i n t e : F I C H A : 2 0 1 9 0 1 1 6 ; D OTAÇ ÃO O RÇ A M E N TÁ R I A :
20.2005.04.122.0204.2018.339039.0000.
Angra dos Reis, 09 de janeiro de 2019.
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração

CÉLIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO
Secretário de Desenvolvimento
Social e Promoção da Cidadania

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2018
JOÃO CARLOS RABELLO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

Diretor-Presidente da Turisangra
Fundação de Turismo de Angra dos Reis

LUCIANE PEREIRA RABHA
Diretora-Presidente do Angraprev
Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis

PAULO CEZAR DE SOUZA
Serviço Autônomo de Captação
de Água e Tratamento de Esgoto
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
Secretário Hospitalar
Fundação Hospital Geral da Japuíba

www.angra.rj.gov.br
ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 – CENTRO
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ

No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade,
por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 Centro - Angra dos Reis – RJ , neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
CARLOS MACEDO COSTA, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal
nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única,
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da
classi cação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE
registrar os preços ofertados pelo fornecedor bene ciário R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME,
localizado na Av. São José, nº 188 – Parque Belém, Angra Dos Reis/RJ, CEP 23.935-010, inscrito no
CNPJ nº 11.970.581/0001-00, Tel.: (24) 3365-4867 / (24) 3368-5039 e e-mail: contato@gprk.com.br,
neste ato representado pelo(a) Sr.(a) iago Sepulvida de Azevedo, portador da Carteira de Identidade nº
130193584 DIC/RJ e CPF nº 108.017.837-63, conforme quadro abaixo:
Quantidade
Ite
m

Descrição

UNI
D.

Total
Limite
registrad decorre
Valor
Órgão
ae
nte de Unitário
Gerencia
limite
adesões
dor
por
adesão
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Bebedouro de pressão/coluna/simples inox bivolt * características: -gabinete em aço
inox, sem emendas -base injetada em
plástico para altos impactos - conexões
hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas -termostato
ﬁxo com regulagem de temperatura externa
-serpentina localizada na parte externa do
reservatório - reservatório de água em aço
inoxidável -sistema interno de ﬁltragem tipo
sintetizado de dupla ação com carvão
ativado -fabricado com compressor
Embraco e gás ecológico r134a *
especiﬁcações técnicas: -capacidade de
resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25ºc)
-potência: 154
w
-consumo
mensal
aproximado de energia: 5,5 kwh *
dimensões aprox.: 108x35x31 cm (axlxp)
peso aprox.: 17 kg garantia do fornecedor:
1 ano

UNI.

55

55

275

R$
982,00

05

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão
pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e
§4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.
O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de
12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com e cácia legal
após a publicação no Boletim O cial do Município.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo
representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res)
Bene ciário(s).
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração
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Mesa de trabalho montada com tampo
de no mínimo 25mm confeccionadas em
mdp de alta densidade
termo
estabilizado com espaçador , engate
para caixa de tomada
para rede
elétrica e lógica , leito em aço para
passagem de ﬁação sob o tampo ,
tampo com espessura mínima de 25
mm, revestido em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão
(bp) com acabamento em poly cetato de
vinila. Pes painel em melaminico de no
mínimo 25mm com pés niveladores.
Gaveteiro de 02 gavetas corpo e frente
confeccionados em mdp 18mm, gavetas
deslizam sobre corrediças metálicas
com roldanas de aço com stop, puxador
lateral entre o corpo e a frente da
gaveta.
Corpo (duas gavetas),
confeccionadas em chapa metálica
dobrada com espessura de 0,6mm, com
tratamento anti-ferruginoso em todas as
partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida
de 1,20x0,73x0,60. Apresentar junto a
proposta, em original ou cópia
autenticada,
Certiﬁcado
de
Conformidade com a norma ABNT NBR
13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo
Técnico de Conformidade Ergonômica
(NR17). Os certiﬁcados e laudos devem
estar acompanhados de carta do
fabricante autorizando o seu uso.
Marca: LBS OFFICE MDL 120

07

Mesa de trabalho montada com tampo
de no mínimo 25mm confeccionadas em
mdp de alta densidade
termo
estabilizado com espaçador , engate
para caixa de tomada
para rede
elétrica e lógica , leito em aço para
passagem de ﬁação sob o tampo ,
tampo com espessura mínima de 25
mm, revestido em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão
(bp) com acabamento em poly cetato de
vinila. Pes painel em melaminico de no
mínimo 25mm com pés niveladores.
Gaveteiro de 02 gavetas corpo e frente
confeccionados em mdp 18mm, gavetas
deslizam sobre corrediças metálicas
com roldanas de aço com stop, puxador
lateral entre o corpo e a frente da
gaveta.
Corpo (duas gavetas),
confeccionadas em chapa metálica
dobrada com espessura de 0,6mm, com
tratamento anti-ferruginoso em todas as
partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida
de 1,40x0,73x0,60. Apresentar junto a
proposta, em original ou cópia
autenticada,
Certiﬁcado
de
Conformidade com a norma ABNT NBR
13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo
Técnico de Conformidade Ergonômica
(NR17). Os certiﬁcados e laudos devem
estar acompanhados de carta do
fabricante autorizando o seu uso.
Marca: LBS OFFICE MDL 140

17

Armário estante com 1,625m de altura,
0,80m de largura e 0,45m de
profundidade,
tampo
superior
confeccionado
em
mdp
termo
estabilizado, com 25 mm de espessura.
Corpo de 18mm
com prateleiras
internas e externas de 18mm e com
requadro de aço fundo de 18mm com
pinos de encaixe. Prateleiras e requadro
com
regulagem
em
centímetros
possibilitando ajuste somando 4 peças
internas. Tampos revestidos em ambas
as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (bp) Média densidade
(médium
density
particleboard)
acabamento em poly cetato de vinila
sem arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT. Base em aço de 30mm
com sapatas reguláveis e articuláveis.
Cor c cannat. Apresentar junto à
proposta, em original ou cópia
autenticada,
certiﬁcado
de
conformidade com a norma ABNT NBR
13961/2010,
laudo
técnico
de
conformidade ergonômica (NR17) e
relatório de ensaio de resistência a
névoa salina para base em aço,
elaborado por laboratório credenciado
ao inmetro. Os certiﬁcados e laudos
devem estar acompanhados de carta do
fabricante autorizando o seu uso.
Marca: LBS OFFICE AAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018

Quantidade
Ite
m

Descrição

01

Mesa de reunião redonda com 1,20 de
diâmetro, montada com tampo de no
mínimo 40mmmm confeccionadas em
mdp
de
alta
densidade
termo
estabilizado
com
espaçador
em
alumínio, caixa de tomada com passa
rede elétrica e lógica , leito em aço para
passagem de ﬁação sob o tampo com
rede e lógica , tampo com espessura
mínima de 40 mm, revestido em ambas
as faces com laminado melamínico de
baixa pressão (bp) com acabamento em
poly cetato de vinila. Pes painel em
melaminico de no mínimo 25mm
dobrado, com pés niveladores , cor c.
Cannat .
Marca: LBS OFFICE MRED

UNI
D.

UNI.

Órgão
Gerencia
dor

14

Total
registra
da e
limite
por
adesão

Limite
decorren
te de
adesões

14

70

Valor
Unitário

R$ 619,00

UNI.

31

31

UNI.

125

125

UNI.

85

85

UNI.

165

165

155

R$ 1.019,00

625

R$ 505,00

425

R$ 520,00

825

R$ 630,00

Marca: LBS OFFICE MDL 160

R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME
THIAGO SEPULVIDA DE AZEVEDO

No dia 07 (sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE
ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta
cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede
na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis – RJ , neste ato
representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo
Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto
Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de
11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em
face da classi cação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO
PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s)
pelo(s) fornecedor(res) bene ciário(s) ANDRESSA PANINI ALBISSÚ,
localizado na Rua São João do Paraíso, n° 422 – JD. Imperador, São Paulo/SP,
CEP 03934-000, inscrito no CNPJ nº 10.794.168/001-70 Tel.: (11) 3794 –
1392 e e-mail: moveleiragraandesaopaulo@hotmail.com , neste ato
representado pelo(a) Sr.(a) Anderson Jesus de Oliveira, portador da Carteira de
Identidade nº 11263012-4 IFP/RJ e CPF nº 052.907.007-30 conforme
quadro abaixo:

Mesa estação de trabalho montada com
tampo
de
no
mínimo
25mm
confeccionadas em mdp de alta
densidade
termo estabilizado com
espaçador, engate para caixa de
tomada para rede elétrica e lógica,
leito em aço para passagem de ﬁação
sob o tampo , tampo com espessura
mínima de 25 mm, revestido em ambas
as faces com laminado melamínico de
baixa pressão (bp) com acabamento em
poly cetato de vinila. Pes painel em
melaminico de no mínimo 25mm com
pés niveladores.
Gaveteiro de 02
gavetas corpo e frente confeccionados
em mdp 18mm, gavetas deslizam sobre
corrediças metálicas com roldanas de
aço com stop, puxador lateral entre o
corpo e a frente da gaveta. Corpo (duas
gavetas), confeccionadas em chapa
metálica dobrada com espessura de
0,6mm,
com
tratamento
antiferruginoso em todas as partes
metálicas. Cor c. Cannat. Medida de
1,60x1,60x0,73x0,60. Apresentar junto
a proposta, em original ou cópia
autenticada,
Certiﬁcado
de
Conformidade com a norma ABNT NBR
13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo
Técnico de Conformidade Ergonômica
(NR17). Os certiﬁcados e laudos devem
estar acompanhados de carta do
fabricante autorizando o seu uso.

3

Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis
Ano XV - n° 988 - 17 de Janeiro de 2019

4

21

Gaveteiros volante com 4 gavetas,
tampo em mdp termo estabilizado em
25 mm revestido em ambas as faces em
laminado melaminico baixa pressão
(bp). Todo ﬁletado com ﬁlete 2.5 mm em
todo contorno colado a quente em
sistema hot melt a 200º, tampo em mdp
termo estabilizado e prensado Frentes
confeccionadas
em
mdp
termoestabilizado, com espessura mínima de
18 mm. O gaveteiro é dotado de frente
ﬁxa de 60 mm, confeccionadas em mdp
termo-estabilizado,
com
espessura
mínima de 18 mm, sendo ela com uma
fechadura com trava simultânea das
gavetas, duas chaves escamoteáveis.
Todos os tampos de madeira são
revestidos em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão
(bp), sendo os bordos do conjunto com
encabeçamento em ﬁta de poliestireno
de espessura 2 mm, coladas com
adesivo hot melt a 200º. Gavetas
deslizam sobre corrediças telescópicas,
puxador lateral entre o corpo e a frente
da gaveta. Gavetas, confeccionadas em
chapa metálica dobrada com espessura
de 0,6mm, com tratamento antiferruginoso
em
todas
as
partes
metálicas deverão ser submetidas a um
tratamento
da
superfície
do
componente metálico. Medidas 485 x
665
x
500mm
(Largura/Altura/Profundidade).
Cor c
cannat. Apresentar junto à proposta, em
original ou cópia autenticada, relatório
de ensaio, emitido por laboratório
credenciado no INMETRO, relatando
conformidade com a norma ABNT NBR
13961/2010.
Marca: LBS OFFICE GV04

27

Mesa de reunião tipo bote bicolor
(Retangular), montada com tampo de no
mínimo 40mmmm confeccionadas em
mdp
de
alta
densidade
termo
estabilizado
com
espaçador
em
alumínio, caixa de tomada com passa
rede elétrica e lógica , leito em aço para
passagem de ﬁação sob o tampo com
rede e lógica , tampo com espessura
mínima de 40 mm, revestido em ambas
as faces com laminado melamínico de
baixa pressão (bp) com acabamento em
poly cetato de vinila. Pes painel em
melaminico de no mínimo 25mm
dobrado, com pés niveladores , cor c.
Cannat medida 3000x1000x750 mm.
Marca: LBS OFFICE MRE

29

Suporte para cpu e nobreak com rodizio
0,28 de larg x 0,39 de alt, montada com
tampo de no mínimo 25mmmm
confeccionadas em mdp de alta
densidade revestido em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa
pressão (bp) com acabamento em poly
cetato de vinila.
Marca: LBS OFFICE CP

UNI.

39

39

195

R$ 370,00

da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis,
em face da classi cação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO
PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s)
pelo(s) fornecedor(res) bene ciário(s) I.R.M. MATHIAS COMERCIO
DE MOVEIS - ME, localizado na Rua 209, n° 48, Bairro conforto, Volta
Redonda/RJ, CEP 27.263-505, inscrito no CNPJ nº 19.314.449/00015 2 , Te l . : ( 2 4 ) 9 8 1 4 0 - 0 0 1 6 / ( 2 4 ) 3 3 4 9 - 5 1 6 5 e e - m a i l :
licitacaoigor@gmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Igor Reis
Moreira Mathias, portadora da Carteira de Identidade nº 21.879.509-4 e
CPF nº 124.074.817-55, conforme quadro abaixo:
Quantidade

UNI.

UNI.

4

19

4

19

20

Ite
m

Descrição

04

Mesa estação de trabalho montada com tampo
de no mínimo 25mm confeccionadas em mdp de
alta densidade
termo estabilizado com
espaçador, engate para caixa de tomada para
rede
elétrica e lógica, leito em aço para
passagem de ﬁação sob o tampo , tampo com
espessura mínima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado melamínico de
baixa pressão (bp) com acabamento em poly
cetato de vinila. Pes painel em melaminico de no
mínimo 25mm com pés niveladores. Gaveteiro
de 02 gavetas corpo e frente confeccionados em
mdp 18mm, gavetas deslizam sobre corrediças
metálicas com roldanas de aço com stop,
puxador lateral entre o corpo e a frente da
gaveta. Corpo (duas gavetas), confeccionadas
em chapa metálica dobrada com espessura de
0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em
todas as partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida
de 1,40x1,40x0,73x0,60. Apresentar junto a
proposta, em original ou cópia autenticada,
Certiﬁcado de Conformidade com a norma ABNT
NBR 13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo
Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: MOTIVA/M CERTIFICATA/CEE515
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Mesa para call Center com regulagem de altura.
Composta por: Tampos bipartidos Teclado e
Monitor: Confeccionado em chapas de madeira
MDP BP 25 mm de média densidade (Médium
DensityParticleboard).
São
aglutinadas
e
compactadas com resina sintética por meio de
pressão e calor, revestidas com laminas de papel
impregnada com resinas melamínicas em ambas
as faces. O tampo é encabeçado através de ﬁta
de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,
suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. A
ﬁxação do tampo a estrutura deve ser feita com
Parafusos 4,5 x 20mm cabeça chata. Estrutura
Metálica Tubular sendo base inferior em tubo
seção retangular 720x 50x30 parede reforçada
1,20mm apoiados em ponteira tipo “bota”, tubo
de sustentação vertical seção retangular 50x30
parede 1,20, sistema móvel com cremalheira
ﬁxada em tubo 20x30 parede 1,90 guia superior
e inferior em nylon injetado de alta resistência.
Chapa de ﬁxação tampo monitor/estrutura em
aço dobrado 200x43x18 espessura reforçada
2,25, chapa ﬁxação tampo teclado/estrutura em
aço dobrado 270x43x18 espessura reforçada
2,25. Calha Estrutural Horizontal Produzida em
chapa de aço dobrada com 0,90 de espessura,
liga as estruturas direita/esquerda, acomodando
o sistema de ajuste de altura, possui tampa
removível de mesmo material, presas com
parafusos M6 x 12mm cabeça panela em rebites
M6. Componentes de Ajuste de Altura: possui
regulagens independentes para tampo teclado e
tampo monitor, ambos dotados de sistema com
cremalheira 32 dentes produzida em Nylon de
alta durabilidade, movimentado mecanicamente
através de engrenagens 14 dentes produzidas
em Nylon de alta durabilidade, conectadas a um
eixo de transmissão de aço tubo 5/8 parede
1,50mm
por
engrenagens
26
dentes
movimentados por rosca sem ﬁm e manivelas
com haste retrátil. Área útil entre a regulagem
mínima e máxima do sistema 325mm. Todos os
componentes metálicos recebem tratamento
anticorrosivo
(lavagem
–
decapagem
–
fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi
texturizada, polimerizada em estufa a 200° C.
Medidas: 900 x 815mm (LxP), altura variável
conforme regulagem. Apresentar junto a
proposta, em original ou cópia autenticada,
Certiﬁcado de Conformidade com a norma ABNT
NBR
15786/2010
e
Laudo
Técnico
de
Conformidade
Ergonômica
(NR17).
Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: MOTIVA/M CERTIFICATA/CEM780
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Cadeira giratória espaldar médio, com encosto
manufaturados em espumas ﬂexíveis de
poliuretano injetadas (moldadas) para assento e
encosto com espessura mínima 70 mm com capa
em polipropileno vacuum forming chegando a
100mm, sendo que na parte interna é usado
uma placa estrutural com porcas de garra, que
dão sustentação a espuma injetada com
ﬂexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa
protetora, que tem grapa de aço em que é
ﬁxado o mecanismo ﬁxo, montado com chapa de
aço de 100mm x15mm com capa protetora. O
encosto tem forma cônica sendo que na parte
lombar tem e na parte superior 350mm e na
parte inferior com 450mm de largura e altura
de 500mm. Profundidade do assento até capa
do encosto de 560mm e com altura regulável de
420 a 550mm, com porcas de garra, onde é
ﬁxado
mecanismo
sincro
com
contato
permanente o que permite que mesmo
inclinando os pés permaneçam no chão, com 3
alavancas , sendo que na parte frontal tem
curvatura de 180 graus para que não haja
estrangulamento sanguíneo e para que a pernas
tenham contato de 100 % na curvatura do
joelho. Sem apoio de braço. Base giratória com
pistão a gás classe 3, estrela da base em aço
com solda mig eletrônica, com cone de aço
central e pinos batidos, rodízios de gel para
proteger o piso e dar alta durabilidade.
Apresentar junto à proposta, em original ou cópia
autenticada, Certiﬁcado de Conformidade com a
norma ABNT NBR 13962/2006, Laudo Técnico de
Conformidade
Ergonômica
(NR17).
Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: OMP/TORINO

R$ 2.490,00

95

R$ 105,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão
pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e
§4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.
O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de
12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com e cácia legal
após a publicação no Boletim O cial do Município.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo
representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res)
Bene ciário(s).
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário De Administração
ANDRESSA PANINI ALBISSÚ – EPP
Anderson Jesus de Oliveira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2018
No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE
ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta
cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede
na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis – RJ , neste ato
representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo
Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto
Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de
11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária

Total
Limite
registra decorre
Valor
da e
nte de Unitário
limite
adesões
por
adesão

UN
D.

Órgão
Gerencia
dor

UNI.

41

41

UNI.

8

8

237

237

UNI.

205

R$
829,00

40

R$
769,00

1185

R$
525,00
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Cadeira giratória espaldar médio, com encosto
manufaturados em espumas ﬂexíveis de
poliuretano injetadas (moldadas) para assento e
encosto com espessura mínima 70 mm com capa
em polipropileno vacuum forming chegando a
100mm, sendo que na parte interna é usado
uma placa estrutural com porcas de garra, que
dão sustentação a espuma injetada com
ﬂexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa
protetora, que tem grapa de aço em que é
ﬁxado o mecanismo ﬁxo, montado com chapa de
aço de 100mm x15mm com capa protetora. O
encosto tem forma cônica sendo que na parte
lombar tem e na parte superior 350mm e na
parte inferior com 450mm de largura e altura
de 500mm. Profundidade do assento até capa
do encosto de 560mm e com altura regulável de
420 a 550mm, com porcas de garra, onde é
ﬁxado
mecanismo
sincro
com
contato
permanente o que permite que mesmo
inclinando os pés permaneçam no chão, com 3
alavancas , sendo que na parte frontal tem
curvatura de 180 graus para que não haja
estrangulamento sanguíneo e para que a pernas
tenham contato de 100 % na curvatura do
joelho. Montada com 2 braços reguláveis que
vão de 180 a 240 mm, com espaço entre eles de
620mm, apoio em poliuretano injetado com
curvatura frontal , com regulagem milimétrica
acionado por botão lateral. Braço ﬁxado na
grapa de aço do mecanismo. Base giratória com
pistão a gás classe 3, estrela da base em aço
com solda mig eletrônica, com cone de aço
central e pinos batidos, rodízios de gel para
proteger o piso e dar alta durabilidade.
Apresentar junto à proposta, em original ou cópia
autenticada, Certiﬁcado de Conformidade com a
norma ABNT NBR 13962/2006, Laudo Técnico de
Conformidade
Ergonômica
(NR17).
Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: OMP/TORINO/200029
Cadeira ﬁxa espaldar médio (Secretària), com
encosto manufaturados em espumas ﬂexíveis de
poliuretano injetadas (moldadas) para assento e
encosto com espessura mínima 70 mm com capa
em polipropileno vacuum forming chegando a
100mm, sendo que na parte interna é usado
uma placa estrutural com porcas de garra, que
dão sustentação a espuma injetada com
ﬂexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa
protetora, que tem grapa de aço em que é
ﬁxado o mecanismo ﬁxo, montado com chapa de
aço de 100mm x15mm com capa protetora. O
encosto tem forma cônica sendo que na parte
lombar tem e na parte superior 350mm e na
parte inferior com 450mm de largura e altura
de 500mm. Assento com capa protetora em
polipropileno com madeira de 20 mm onde entra
uma espuma injetada colada acima da madeira
com espessura de 50mm perfazendo assim
70mm, com porcas de garra, sendo que na parte
frontal tem uma curvatura de 180 graus para
que não haja estrangulamento sanguíneo e para
que as pernas tenham contato de 100 % na
curvatura do joelho. Montada sobre base skis
em aço de 1 polegada parede 14, com ﬂange
com sapatas articuladas
com pintura
eletrostática a pó. Revestimento de courvin cor
preto. Apresentar junto à proposta, em original
ou
cópia
autenticada,
Certiﬁcado
de
Conformidade com a norma ABNT NBR
13961/2010, Laudo Técnico de Conformidade
Ergonômica (NR17) e Relatório de ensaio de
resistência a névoa salina elaborado por
laboratório credendiado ao INMETRO. Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: OMP/TORINO/200031

Cadeira giratória espaldar ALTO operacional, com
encosto manufaturados em espumas ﬂexíveis de
poliuretano injetadas (moldadas) para assento e
encosto com espessura mínima 70 mm com capa
em polipropileno vacuum forming chegando a
110mm, sendo que na parte interna e usado uma
placa estrutural com porcas de garra e que da
sustentação a espuma injetada com ﬂexibilidade
sobreposta, onde se encaixa a capa protetora
com grapa de aço em que é ﬁxado o mecanismo
com regulagem de subida e descida do encosto
com 7 catracas milimétricas, com desarme
automático na parte elevada, sendo que a parte
a ser ﬁxado no encosto e de aço com molejo de
180 graus. O encosto tem forma cônica sendo
que na parte lombar tem 50 cm de largura e na
parte superior 40 cm com curvatura lombar
onde espuma tem uma saliência de 110mm.
Medidas: altura do encosto entre 960 a 1070,
assento com capa protetora em polipropileno
com madeira de 20 mm onde entra uma
espuma injetada colada acima da madeira com
espessura de 50mm perfazendo assim 70mm.
Profundidade do assento até capa do encosto de
560mm e com altura regulável de 420 a 550mm,
com porcas de garra, onde é ﬁxado mecanismo
sincro com contato permanente o que permite
que mesmo inclinando os pés permaneçam no
chão, com 3 alavancas , sendo que na parte
frontal tem curvatura de 180 graus para que não
haja estrangulamento sanguíneo e para que a
pernas tenham contato de 100 % na curvatura
do joelho. Montada com 2 braços reguláveis que
vão de 180 a 240 mm, com espaço entre eles de
620mm, apoio em poliuretano injetado com
curvatura frontal , com regulagem milimétrica
acionado por botão lateral. Braço ﬁxado na
grapa de aço do mecanismo. Base giratória com
pistão a gás classe 3, estrela da base em aço
com solda mig eletrônica, com cone de aço
central e pinos batidos, rodízios de gel para
proteger o piso e dar alta durabilidade.
Apresentar junto à proposta, em original ou cópia
autenticada, Certiﬁcado de Conformidade com a
norma ABNT NBR 13962/2006, Laudo Técnico de
Conformidade
Ergonômica
(NR17).
Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: OMP/TORINO/200029

UNI.

UNI.

UNI.

271

295

80

271

295

80

1355

1475

400
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Cadeira ﬁxa espaldar médio (Atendimento), com
encosto manufaturados em espumas ﬂexíveis de
poliuretano injetadas (moldadas) para assento e
encosto com espessura mínima 70 mm com capa
em polipropileno vacuum forming chegando a
100mm, sendo que na parte interna é usado
uma placa estrutural com porcas de garra, que
dão sustentação a espuma injetada com
ﬂexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa
protetora, que tem grapa de aço em que é
ﬁxado o mecanismo ﬁxo, montado com chapa de
aço de 100mm x15mm com capa protetora. O
encosto tem forma cônica sendo que na parte
lombar tem e na parte superior 350mm e na
parte inferior com 450mm de largura e altura
de 500mm. Assento com capa protetora em
polipropileno com madeira de 20 mm onde entra
uma espuma injetada colada acima da madeira
com espessura de 50mm perfazendo assim
70mm, com porcas de garra, sendo que na parte
frontal tem uma curvatura de 180 graus para
que não haja estrangulamento sanguíneo e para
que as pernas tenham contato de 100 % na
curvatura do joelho. Montada sobre base skis
em aço de 1 polegada parede 14, com ﬂange
com sapatas articuladas
com pintura
eletrostática a pó. Revestimento de courvin cor
preto. Apresentar junto à proposta, em original
ou
cópia
autenticada,
Certiﬁcado
de
Conformidade com a norma ABNT NBR
13961/2010, Laudo Técnico de Conformidade
Ergonômica (NR17) e Relatório de ensaio de
resistência a névoa salina elaborado por
laboratório credendiado ao INMETRO. Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: OMP/TORINO/200031
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Longarina de 3 lugares com assento/encosto:
assento e encosto independentes, revestidos
com tecido sintético ou similicouro, com
carenagem texturizada de alta resistência a
impactos. Concha do encosto em polipropileno
injetado. Concha do assento em polipropileno
injetado ou em madeira multilaminada com no
mínimo 12mm de espessura. Estrutura ﬁxa de
uníão do encosto ao assento, sem regulagem de
altura, ligados por mecanismo com mola
articuladora, com acabamento e, pintura epóxi
na cor preta, com secagem em estufa. Espumas
anatômicas de poliuretano de no mínimo 70rnm
de espessura, com densidade mínima d55, sendo
que o assento deve ser rebatível por meio de
mola, apresentando borda frontal ligeiramente
curvada para não obstruir a circulação
sanguínea. Estrutura - travessa tipo longarina
horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo
industrial de aço retangular ou oblongo. Suporte
de ﬁxação do estofado em chapa de aço com
3mm de espessura mínima, ﬁxada a longarina,
pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com
secagem em estufa. Base de apoio ao piso em
tubo de aço industrial retangular ou oblongo,
com capa de proteção injetada em material
termoplástico e sapatas niveladoras de piso,
pintado com pintura epóxi-pó cor preta, com
secagem em estufa. Braço em poliuretano com
dupla ﬁxação no assento e no encosto.
Apresentar junto a proposta, em original ou cópia
autenticada, certiﬁcado de conformidade com a
norma ABNT NBR 14020/2002, ABNT NBR
14024/2004 e certiﬁcação ABNT para processo
produtivo de cadeiras e componentes. Os
certiﬁcados e laudos devem estar acompanhados
de carta do fabricante autorizando o seu uso.
MARCA: OMP/TORINO/200078.0057
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Estante com dimensões aproximadas 1980 (A) x
925(L) x 450(P) mm. Todos os componentes da
estante devem ser confeccionados em chapas de
aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa
#14 (1,9 mm) e prateleira chapa #22 (0,76 mm).
A estante deve se constituir de 4 colunas com
seção em L, espessura de 1,9 mm (#14), abas de
35 mm perfuradas em passo de 50 mm para
ajuste de altura das prateleiras, 4 prateleiras
removíveis que possibilitem a regulagem de
altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada
prateleira deve possui 2 reforços em ômega, na
espessura de 0,45 mm (#26), o reforço ômega
terá 8 dobras para dar ainda mais capacidade de
carga ao móvel. A parte frontal e posterior de
cada prateleira deverá conter 3 dobras para
proporcionar maior resistência e menor risco de
acidentes, minimizando as arestas cortantes. As
prateleiras serão unidas às colunas através de 8
parafusos sextavados com porcas. Laterais e
fundo com 2 pares de reforço cada em forma de
“X”, com espessura de 1,9 mm (#14), com
bordas ﬁxadas às colunas por parafusos e
porcas. As sapatas devem ser constituídas em
aço dispostas individualmente na extremidade
inferior de cada coluna, evitando o contato direto
do móvel com o piso. Cada estante será formada
por 4 colunas e 4 prateleiras. Pintura em epóxi
pó com sistema antiferrugem. Tranca com pitão
para cadeado. Para garantir todas as
características
solicitadas
devem
ser
apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido
por laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas
conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido
por laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500
horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo
emitido por laboratório credenciado pelo
INMETRO de resistência por dureza a lápis com
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D
3359:2009; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de Aderência com
resultado mínimo de 5B conforme ASTM
D3363:2005; Apresentar laudo por proﬁssional
habilitado que o móvel atende as especiﬁcações
da NR17; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de resistência à
corrosão por exposição ao dióxido de enxofre
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme
NBR 8096:1983;Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de controle de
atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z
2801:2010; Apresentar certiﬁcação ABNT NBR
13961/2010 ou relatório de realização dos
ensaios contidos na norma para este móvel. Os
ensaios devem ser realizados por laboratório
credenciado pelo INMETRO.
MARCA: W3/EDRR/450#22RFX/RLX

R$
670,00

R$
371,00

R$
730,00

5

UNI.

114

114

UNI.

208

208

UNI.

201

201

570

R$
605,00

1040

R$
999,00

1005

R$
890,00
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Estante com dimensões aproximadas 1980 (A) x
925(L) x 450(P) mm. Todos os componentes da
estante devem ser confeccionados em chapas de
aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa
#14 (1,9 mm) e prateleira chapa #22 (0,76 mm).
A estante deve se constituir de 4 colunas com
seção em L, espessura de 1,9 mm (#14), abas de
35 mm perfuradas em passo de 50 mm para
ajuste de altura das prateleiras, 8 prateleiras
removíveis que possibilitem a regulagem de
altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada
prateleira deve possui 2 reforços em ômega, na
espessura de 0,45 mm (#26), o reforço ômega
terá 8 dobras para dar ainda mais capacidade de
carga ao móvel. A parte frontal e posterior de
cada prateleira deverá conter 3 dobras para
proporcionar maior resistência e menor risco de
acidentes, minimizando as arestas cortantes. As
prateleiras serão unidas às colunas através de 8
parafusos sextavados com porcas. Laterais e
fundo com 2 pares de reforço cada em forma de
“X”, com espessura de 1,9 mm (#14), com
bordas ﬁxadas às colunas por parafusos e
porcas. As sapatas devem ser constituídas em
aço dispostas individualmente na extremidade
inferior de cada coluna, evitando o contato direto
do móvel com o piso. Cada estante será formada
por 4 colunas e 8 prateleiras. Pintura em epóxi
pó com sistema antiferrugem. Tranca com pitão
para cadeado.
Para garantir todas as
características
solicitadas
devem
ser
apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido
por laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas
conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido
por laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500
horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo
emitido por laboratório credenciado pelo
INMETRO de resistência por dureza a lápis com
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D
3359:2009; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de Aderência com
resultado mínimo de 5B conforme ASTM
D3363:2005; Apresentar laudo por proﬁssional
habilitado que o móvel atende as especiﬁcações
da NR17; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de resistência à
corrosão por exposição ao dióxido de enxofre
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme
NBR 8096:1983;Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de controle de
atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z
2801:2010; Apresentar certiﬁcação ABNT NBR
13961/2010 ou relatório de realização dos
ensaios contidos na norma para este móvel. Os
ensaios devem ser realizados por laboratório
credenciado pelo INMETRO.
MARCA: W3/EDRR/450#22 8PRT RFX/RLX

Roupeiro de aço-carbono simples com 16 portas,
com dimensões aproximadas 272x420mm, sendo
dividido em 4 corpos (vãos) com 4 portas em
cada, confeccionado predominantemente em
chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm
(#22) de espessura. Dimensões aproximadas
totais: 1820 (A) x 1225 (L) x 420mm(P).
Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo
pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças
internas em cada porta. As dobradiças são
formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas,
respectivamente. Visando maior segurança aos
usuários e melhor resistência as portas devem
ser embutidas, minimizando presença arestas
cortantes, e possuem reforço interno tipo
“ômega” ﬁxado na parte central no sentido
vertical. Sistema de circulação de ar
individualizado por portas, atendendo NR 24,
cada porta contem 2 conjuntos que facilitam a
circulação de ar, um na parte superior e outro na
parte inferior. Sistema de identiﬁcação
individualizado por porta, cada porta possui 1
porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em
baixo-relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm,
que permita a ﬁxação da etiqueta pela parte
interna da porta. Os pés niveladores são
confeccionados em polipropileno injetado, que
confere maior resistência e durabilidade mesmo
em ambientes úmidos, de seção transversal
circular e com altura de 80 mm, disposto em
cada extremidade inferior da base do armário em
um
estabilizador
triangular.
Estabilizador
triangular com medida aproximada de 85 mm de
lado, dobras estruturais internas e soldado ao
corpo por pontos de solda. Pintura em epóxi pó
com sistema antiferrugem. Tranca com chave.
Para garantir todas as características solicitadas
devem ser apresentados os seguintes laudos:
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo
INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo
500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo
INMETRO de resistência atmosfera úmida,
mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT
8095:1983; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de resistência por
dureza a lápis com resultado mínimo de 6H
conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por
laboratório credenciado pelo INMETRO de
Aderência com resultado mínimo de 5B conforme
ASTM D3363:2005; Apresentar laudo por
proﬁssional habilitado que o móvel atende as
especiﬁcações da NR17; Laudo emitido por
laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência à corrosão por exposição ao dióxido
de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos
conforme NBR 8096:1983;Laudo emitido por
laboratório credenciado pelo INMETRO de
controle de atividade antimicrobiana conforme
Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certiﬁcação
ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização
dos ensaios contidos na norma para este móvel.
Os ensaios devem ser realizados por laboratório
credenciado pelo INMETRO.
MARCA: W3/RSP-16#22

30

UNI.

152

152

760

R$
1.190,00

Roupeiro de aço-carbono simples com 8 portas,
com dimensões aproximadas 272x420mm, sendo
dividido em 4 corpos (vãos) com 2 portas em
cada, confeccionado predominantemente em
chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm
(#22) de espessura. Dimensões aproximadas
totais: 1820 (A) x 625 (L) x 420mm(P).
Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo
pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças
internas em cada porta. As dobradiças são
formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas,
respectivamente. Visando maior segurança aos
usuários e melhor resistência as portas devem
ser embutidas, minimizando presença arestas
cortantes, e possuem reforço interno tipo
“ômega” ﬁxado na parte central no sentido
vertical.
Sistema
de
circulação
de
ar
individualizado por portas, atendendo NR 24,
cada porta contem 2 conjuntos que facilitam a
circulação de ar, um na parte superior e outro na
parte
inferior.
Sistema
de
identiﬁcação
individualizado por porta, cada porta possui 1
porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em
baixo-relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm,
que permita a ﬁxação da etiqueta pela parte
interna da porta. Os pés niveladores são
confeccionados em polipropileno injetado, que
confere maior resistência e durabilidade mesmo
em ambientes úmidos, de seção transversal
circular e com altura de 80 mm, disposto em
cada extremidade inferior da base do armário em
um
estabilizador
triangular.
Estabilizador
triangular com medida aproximada de 85 mm de
lado, dobras estruturais internas e soldado ao
corpo por pontos de solda. Pintura em epóxi pó
com sistema antiferrugem. Tranca com pitão
para
cadeado.
Para
garantir
todas
as
características
solicitadas
devem
ser
apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido
por laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas
conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido
por laboratório credenciado pelo INMETRO de
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500
horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo
emitido por laboratório credenciado pelo
INMETRO de resistência por dureza a lápis com
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D
3359:2009; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de Aderência com
resultado mínimo de 5B conforme ASTM
D3363:2005; Apresentar laudo por proﬁssional
habilitado que o móvel atende as especiﬁcações
da NR17; Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de resistência à
corrosão por exposição ao dióxido de enxofre
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme
NBR 8096:1983;Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de controle de
atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z
2801:2010; Apresentar certiﬁcação ABNT NBR
13961/2010 ou relatório de realização dos
ensaios contidos na norma para este móvel. Os
ensaios devem ser realizados por laboratório
credenciado pelo INMETRO.
MARCA: W3/RSF-8/4#22

UNI.

6

6

30

R$
1.325,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da
sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do
inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do
Cadastro de Reserva.
O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata
de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é
de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com e cácia
legal após a publicação no Boletim O cial do Município.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo
representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s)
Fornecedor(res) Bene ciário(s).
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário da Administração

UNI.

3

3

15

R$
4.977,00

I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME
Igor Reis Moreira Mathias

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2018
No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO
DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186,
Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro Angra dos Reis – RJ , neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO, CARLOS MACEDO COSTA, nos termos da Lei
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de
20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo
V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal
nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da
classi cação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL
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Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s)
fornecedor(res) bene ciário(s) KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSÍLIOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, localizado na Rua 552, n° 84 – Jardim
Paraíba, volta Redonda – CEP 27.215-110, inscrito no CNPJ nº
3 9 . 1 9 7 . 9 8 3 / 0 0 0 1 - 3 3 , Te l . : ( 2 4 ) 3 3 4 6 - 7 5 9 2 e e - m a i l :
karpel.moveis@gmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Odaly José
Ribeiro, portadora da Carteira de Identidade nº 05.629.073-7 DETRAN e
CPF nº 301.666.407-00, conforme quadro abaixo:
Quantidade
Ite
m

Descrição

20

Arquivo com 4 gavetas e vão superior ,
gavetas, com abertura e puxador na aba
lateral do gaveteiro, tampo em mdp termo
estabilizado em 40 mm revestido em ambas
as faces em laminado melaminico baixa
pressão (bp). Gavetas com uma fechadura
com trava simultânea das gavetas, sendo
duas chaves articuladas. Gavetas em aço
que correm sobre corrediças metálicas com
roldanas de aço com stop, puxador lateral
entre o corpo e a frente da gaveta. Gavetas
montado sabre base de aço de 20cm em
toda parte inferior como rodapé. Cor c.
Cannat
MARCA: AVANTI

23

24

Painel para tv com caixa de 15 cm com
fundo. Dobrado, para esconder os ﬁos, com
suporte frontal para aparelhos, com 2 níveis
, montado com painel melaminico
no
mínimo 18 mm confeccionadas em mdp de
alta densidade
termo estabilizado com
espaçador e caixa de tomada com para rede
elétrica e lógica, leito em aço para
passagem de ﬁação sob o tampo, revestido
em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (bp) com
acabamento em poly cetato de vinila.
Medidas: 2,40x1,40 , suporte de 70x120x30,
com duto piso teto de 2,40 de altura por 10
cm de largura e 8 de profundidade na cor C
Cannat.
MARCA: AVANTI
Puriﬁcador de água, com compressor, com
retenção de partículas e redução de cloro
livre, sistema de troca fácil para o usuário
sem uso de ferramentasm com tempo
recomendado de uso (unidade principal e
mineralização) 3.000 litros ou 6 meses,
capacidade de refrigeração 2,1 L/H,
abastecimento rede água pré-tratada.
Pressão de trabalho: 0,4 a 4kgf/cm2, 127v,
capacidade dos reservatórios (L) – natural
0,4L, capacidade dos reservatórios (L),
gelado 2L, controle de temperatura da água
gelada por termostato regulável de 12ºc a
5ºc, acionamento de água 2 torneiras:
natural e refrigerada bandeja para água
removível, altura para copos de até 15cm,
cor branco, gás refrigerante ecológico –
r134a. Dimensões sem emb. A X L X P (mm)
460 x 315 x 380 peso líquido (kg) 9,5kg.
MARCA: LATINA

UNI
D.

Órgão
Gerencia
dor

UNI.

248

Total
Limite
registrad decorren
ae
te de
limite
adesões
por
adesão

248

1240

Valor
Unitário

R$
907,00

7

cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com
sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis – RJ , neste ato
representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos
Macedo Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº
9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de
01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de
21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classi cação
da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº
080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s)
fornecedor(res) bene ciário(s) LM TELECOMUNICAÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, localizado na Rua Cel. Gomes
Machado, 174, Loja 07 – Centro, Niterói/RJ CEP 24020-109, inscrito no
CNPJ nº 05.673.486/0001-42, Tel.: (21) 2729 - 1887/ 3242 - 7120 e email: lmtelecom@gmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a)
Anderson Miranda Neves, portadora da Carteira de Identidade nº
09.425.819-1 e CPF nº 018.980.667-28, conforme quadro abaixo:
Quantidade

UNI.

UNI.

50

23

50

23

250

115

Ite
m

Descrição

UN
D.

Órgão
Gerencia
dor

Total
registra
da e
limite
por
adesão

Limite
decorren
te de
adesões

Valor
Unitário

03

Mesa de reunião tipo bote bicolor (oval),
montada com tampo de no mínimo
40mmmm confeccionadas em mdp de
alta densidade termo estabilizado com
espaçador em alumínio, caixa de tomada
com passa rede elétrica e lógica , leito
em aço para passagem de ﬁação sob o
tampo com rede e lógica , tampo com
espessura mínima de 40 mm, revestido
em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (bp) com
acabamento em poly cetato de vinila. Pes
painel em melaminico de no mínimo
25mm dobrado, com pés niveladores ,
cor c. Cannat medida 3000x1000x750
mm.
Marca: Motiva m o翿 ce

UNI.

7

7

35

R$
1.413,00

26

Mapoteca de aço PARA MAPAS TAMANHO
ESPECIAL A-0 (841x1189 mm) com 10
gavetas nas seguintes medidas: 1.325
mm altura X 1.350 mm largura X 1.000
mm profundidade. Cor cinza claro.
Medidas internas da gaveta: 1250 mm
larg. X 880 mm prof. X 80 mm altura
Corpo
das
gavetas
e
laterais
confeccionado em chapa 20 (0,90 mm)
tampo, pés suportes em chapa 18 (1,20
mm). Trilhos em chapa 14 (2,0 mm) e
tranca em chapa 16 (1,50 mm). Gavetas
com rolamentos estampados em aço.
Gavetas com abas articuláveis para não
enrolar as folhas; Gaveta com porta
etiqueta para identiﬁcação; Modelo deve
ser estacionário; Com puxadores tipo
alça; Gavetas devem ser removíveis para
manutenção.
Marca: Mjn mj0p 10

UNI.

5

5

25

R$
5.400,00

31

Mesa em polipropileno 100% virgem,
aditivado com anti UV (resistente a raios
solares) medindo 70x70x72alt.
Marca: Plmn

UNI.

46

46

230

R$ 214,00

32

Cadeira plástica em polipropileno 100%
virgem, aditivado anti UV (resistente a
raios solares) sem braços monobloco
empilhável medindo 42x50x86cm com
capacidade até 150 kg, na cor branca.
Com certiﬁcado INMETRO.
Marca: Plmn

UNI.

120

120

600

R$ 152,00

R$
857,00

R$
786,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública,
que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º
do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.
O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de
12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com e cácia legal
após a publicação no Boletim O cial do Município.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo
representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res)
Bene ciário(s).
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração
KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSÍLIOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA – ME
Odaly José Ribeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2018
No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE
ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão
pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II,
§1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de
Reserva.
O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata
de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é
de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com e cácia
legal após a publicação no Boletim O cial do Município.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo
representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s)
Fornecedor(res) Bene ciário(s).
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Carlos Macedo Costa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME
Anderson Miranda Neves
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2018
No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE
ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta
cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede
na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis – RJ , neste ato
representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo
Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto
Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de
11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em
face da classi cação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO
PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s)
pelo(s) fornecedor(res) bene ciário(s) RIO OFFICE COMÉRCIO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, localizado na Avenida Ernani
Cardoso, 164 Loja b, Cascadura – Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.310-310,
inscrito no CNPJ nº 11.496.190/0001-04 Tel.: (21) 3106 - 3062e e-mail:
comercial@riooﬃcenet.com.br, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Jéssica
Magalhães da Costa, portadora da Carteira de Identidade nº 24.629.607-3 e
CPF nº 144.973.187-29 conforme quadro abaixo:

Ite
m

Descrição

UNI
D

Órgão
Gerenciad
or

02

Mesa de reunião tipo bote bicolor,
montada com tampo de no mínimo
40mmmm confeccionadas em mdp de
alta densidade termo estabilizado com
espaçador em alumínio, caixa de
tomada com passa rede elétrica e
lógica , leito em aço para passagem de
ﬁação sob o tampo com rede e lógica ,
tampo com espessura mínima de 40
mm, revestido em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão
(bp) com acabamento em poly cetato
de vinila. Pes painel em melaminico de
no mínimo 25mm dobrado,
com pés
niveladores , cor c. Cannat medida
2000x800x750 mm.
Marca: Marzo vitorino/imperia premium

UNI.

7

7

16

Armário fechado com 1,625m de altura,
0,80m
de
largura
e
0,45m
de
profundidade,
tampo
superior
confeccionado
em
mdp
termo
estabilizado, com 25 mm de espessura.
Corpo de 18mm
com prateleiras
internas de 18mm e com requadro de
aço fundo de 18mm com pinos de
encaixe. Prateleiras e requadro com
regulagem
em
centímetros
possibilitando ajuste somando 4 peças
internas. Tampos revestidos em ambas
as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (bp) Média densidade
(médium
density
particleboard)
acabamento em poly cetato de vinila
sem arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT. Base em aço de 30mm
com sapatas reguláveis e articuláveis.
Cor c cannat. Apresentar junto à
proposta,
em
original
ou
cópia
autenticada,
certiﬁcado
de
conformidade com a norma ABNT NBR
13961/2010,
laudo
técnico
de
conformidade ergonômica (NR17) e
relatório de ensaio de resistência a
névoa salina para base em aço,
elaborado por laboratório credenciado
ao inmetro. Os certiﬁcados e laudos
devem estar acompanhados de carta
do fabricante autorizando o seu uso.
Marca: Marzo vitorino/imperia premium

22

Gaveteiros volante com 3 gavetas,
tampo em mdp termo estabilizado em
25 mm revestido em ambas as faces
em laminado melaminico baixa pressão
(bp). Todo ﬁletado com ﬁlete 2.5 mm
em todo contorno colado a quente em
sistema hot melt a 200º, tampo em
mdp termo estabilizado e prensado
Frentes confeccionadas em mdp termoestabilizado, com espessura mínima de
18 mm. O gaveteiro é dotado de frente
ﬁxa de 60 mm, confeccionadas em mdp
termo-estabilizado,
com
espessura
mínima de 18 mm, sendo ela com uma
fechadura com trava simultânea das
gavetas, duas chaves escamoteáveis.
Todos os tampos de madeira são
revestidos em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão
(bp), sendo os bordos do conjunto com
encabeçamento em ﬁta de poliestireno
de espessura 2 mm, coladas com
adesivo hot melt a 200º. Gavetas
deslizam sobre corrediças telescópicas,
puxador lateral entre o corpo e a frente
da gaveta. Gavetas (02 gavetas + 01
gavetão
para
pasta
suspensa),
confeccionadas em chapa metálica
dobrada com espessura de 0,6mm,
com tratamento anti-ferruginoso em
todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um tratamento da
superfície do componente metálico.
Medidas
485
x
665
x
500mm
(Largura/Altura/Profundidade).
Cor
c
cannat. Apresentar junto à proposta,
em original ou cópia autenticada, laudo
de conformidade com a norma ABNT
NBR
13961/2010
emitido
por
laboratório
credenciado
junto
ao
INMETRO. Os certiﬁcados e laudos
devem estar acompanhados de carta
do fabricante autorizando o seu uso
Marca: Marzo vitorino/imperia premium

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração
RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI – EPP
Jéssica Magalhães da Costa

PORTARIA N° 002/2019

Quantidade
Total
registra
da e
limite
por
adesão

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da
sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do
inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do
Cadastro de Reserva.
O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata
de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é
de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com e cácia
legal após a publicação no Boletim O cial do Município.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo
representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s)
Fornecedor(res) Bene ciário(s).

Limite
decorre
nte de
adesões

Valor
Unitário

35

R$ 937,00

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal do ANGRAPREV.
O CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV – CONFIS, no uso de suas
atribuições legais constantes da Lei nº 2.074 de 29 de dezembro de 2008,
DELIBERA:
Art. 1º – Fica aprovado o Regimento Interno Fiscal do ANGRAPREV –
CONFIS, conforme o contido nesta Deliberação.

CAPÍTULO I
Da Finalidade e Competência

UNI.

92

92

UNI

155

155

460

R$ 650,00

775

R$ 399,00

Art. 2º – O Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS, criado através
da Lei 2.074/08, é o órgão de scalização do ANGRAPREV, cabendo zelar
pela sua gestão econômico- nanceira.
O Conselho Fiscal pautar-se-á pela observância dos seguintes princípios:
I- Zelar pelo cumprimento da missão, dos objetivos, das diretrizes e dos
compromissos econômicos e nanceiros de interesse público do Angraprev.
II- Fomentar, de forma constante e permanente a que a Entidade se
comprometa com seus planos de ação, de trabalho e de metas, bem como na
elaboração de estudos e planejamentos de ação futura.
III- Assegurar, em suas deliberações, opiniões, decisão, votos e atos, a busca
do êxito e a garantia da perenidade da Instituição.
Art. 3º – Compete privativamente aos membros do Conselho Fiscal do
ANGRAPREV – CONFIS, nomeado pelo Decreto nº 7.110 de 30 de abril
de 2009, ao aprovar o seu Regimento Interno:
I) Examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes;
II) Dar parecer sobre o balanço anual, contas e atos da Diretoria-Executiva,
bem como sobre o cumprimento do plano de custeio e coerência dos
resultados da avaliação atuarial, inclusive em relação às hipóteses
apresentadas;
III) Examinar, a qualquer tempo, livros e documentos do ANGRAPREV;
IV) Lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos exames
procedidos; V) Relatar, ao Conselho de Administração, as irregularidades
eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras;
VI) Solicitar, motivadamente, ao Conselho de Administração, a
contratação de assessoramento de técnico ou empresa especializada, sem
prejuízo do controle de contas externo.
VII) Fiscalizar os atos da Administração e veri car o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários;
VIII) Manifestar-se sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela
Presidência ou pelo Conselho de Administração;
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CAPÍTULO II
Da Composição

CAPÍTULO IV
Do Funcionamento

Art. 4º – O Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS será composto por
05(cinco) membros para o mandato de 02(anos) a contar da data da posse,
podendo ser reconduzido. A saber:
I – 02 representantes do Poder Executivo;
II – 01 representante dos servidores ativos do Poder Executivo;
III – 01 representante dos servidores ativos do Poder Legislativo;
IV – 01 representante dos servidores inativos.
§ 1º – Os representantes do Poder Executivo e seus suplentes serão indicados e
nomeados pelo Prefeito Municipal.
§ 2º O representante dos servidores ativos do Poder Executivo e seu suplente,
serão indicados pela entidade sindical representativa de classe e nomeados pelo
Prefeito Municipal.
§ 3º O representante dos servidores ativos do Poder Legislativo e seu suplente
serão indicados pelo Presidente da Câmara Municipal e nomeados pelo Prefeito
Municipal.
§ 4º O representante dos servidores inativos, será indicado pelo órgão
representativo da classe e nomeado pelo Prefeito Municipal.
§ 5º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, possibilitada a
recondução, pelo mesmo período.
§ 6º As indicações para a composição do Conselho deverão recair
preferencialmente, sobre servidores segurados que tenham conhecimento em
área a m

Art. 8º – O Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS reunir-se-á,
ordinariamente, a cada trimestre, por convocação do Presidente ou,
extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros.
§ 1º – As reuniões do Conselho instalar-se-ão com a presença da maioria
absoluta de seus membros, sendo o quorum mínimo de 03(três)
Conselheiros.
§ 2º – O Conselho deliberará por maioria simples de votos, cabendo ao
Presidente do Conselho, em caso de empate nas deliberações, além do seu, o
voto de qualidade.
§ 3º – Pelo exercício de suas funções, cada membro titular ou suplente do
CONFIS, nos termos do artigo 4º do anexo I da Lei 2.074/2008, terá a
forma de participação no órgão colegiado, disciplinada através de decreto.
§ 4º-No caso de ausência, impedimento temporário ou afastamento
de nitivo do membro efetivo titular do Conselho Fiscal, este será
substituído por seu suplente.
Art. 9º – Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho
Fiscal, por indicação de qualquer conselheiro, sem direito a voto, titulares
de outros órgãos ou entidades públicas municipais, bem como pessoas ou
servidores, sempre que da pauta constar assuntos sobre sua área de atuação.
Art. 10º – A ordem dos trabalhos das reuniões ordinárias ou extraordinárias
será a seguinte:
I – Abertura da reunião, com a leitura, discussão e votação da ata da sessão
anterior;
II – Leitura do expediente e da ordem do dia, compreendendo, relato,
discussão e votação da matéria constante da mesma;
III – Apresentação de proposições, pareceres e comunicações dos membros;
IV – Assuntos de ordem geral;
Parágrafo Único – A pauta será organizada pelo Presidente e encaminhada
ao Secretário, com as matérias a serem discutidas a exame, acompanhadas,
quando necessário, de pareceres.

CAPÍTULO III
Da Organização
Art. 5º – O Conselho Fiscal do Angraprev disporá para efeitos operacionais, da
seguinte organização interna:
I-Presidência
II-Plenário
III-Secretaria
§ 1º-A Presidência e a Secretaria são exercidas, respectivamente, pelo Presidente
e pelo Secretário do Conselho, ambos escolhidos entre seus membros, para o
mandato de dois anos, podendo ser reconduzido pelo mesmo período.
§ 2º-O Plenário é o ambiente de concentração e comunicação de todos os
membros que integram o Conselho em suas reuniões ordinárias e
extraordinárias, nos termos estabelecidos neste Regimento Interno.
§ 3º-Ao Presidente cabe presidir os trabalhos, as reuniões do conselho e baixar
atos de caráteres administrativos, que se zerem necessários e indispensáveis ao
bom funcionamento do colegiado.
§ 4º-A m de permitir o pleno funcionamento do Conselho, cabe ao Presidente
manter gestões próprias junto à Presidência do Angraprev no sentido de obter
apoio administrativo e respaldo técnico e de informática.
§ 5º-O Presidente será substituído em sua ausência e impedimentos pelo
Secretário.
Art. 6º – São atribuições do Presidente:
a) Organizar a pauta dos assuntos a serem tratados e encaminhá-las ao
Secretário.
b) Dar conhecimento aos membros do Conselho e aos eventuais participantes,
do local, da data e do horário determinado para a sessão, podendo a
comunicação ser feita por correio eletrônico.
c) Presidir os trabalhos, as reuniões do conselho e baixar atos de caráteres
administrativos, que se zerem necessários e indispensáveis ao bom
funcionamento do colegiado.
Art. 7º – São atribuições do Secretário:
a) Secretariar as reuniões e lavrar as respectivas atas, constando nas mesmas o
comparecimento dos membros, convidados, bem como dos atos e fatos
importantes consignados e as votações ocorridas;
b) Arquivar as atas e as deliberações tomadas pelo Conselho.
§ 1º-O Secretário contará com os recursos humanos e materiais que se façam
necessários ao desempenho de suas atividades disponibilizados pelo Angraprev.
§ 2º-O Secretário será substituído, em caso de ausência, por um dos
conselheiros designado pelos presentes.

CAPÍTULO V
Da Vacância no Conselho
Art. 11º – A vacância ocorrerá por:
I – Falecimento;
II – Renúncia – expressa ou tácita;
III – Perda da condição de servidor.
Art. 12º – Ocorrida a vacância dos membros titulares, serão empossados
automaticamente seus suplentes, para que completem o mandato
interrompido.

CAPÍTULO VI
Das disposições Gerais e Finais:
Art. 13º – Os casos omissos e não previstos no Regimento Interno serão
solucionados por deliberação do Conselho, em qualquer de suas reuniões
por maioria absoluta.
Art. 14º – Qualquer alteração no Regimento Interno poderá ser proposta
por um dos seus membros, e aprovada por decisão da maioria absoluta de
votos.
Art. 15º – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua
publicação.
Angra dos Reis, 2019.
Alexandra Carla Nóbrega
Presidente do CONFIS

D E C R E T O No 11.188, DE 17 DE JANEIRO DE 2019
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
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SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 5º da
Lei nº 3.820, de 06 de dezembro de 2018, combinado com o art. 41, inciso I e
art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do
Município para o corrente exercício nanceiro, no valor de R$ 4.503.062,91
(quatro milhões, quinhentos e três mil, sessenta e dois reais e noventa e um
centavos)
Parágrafo único. Os recursos objeto deste Decreto são provenientes dos créditos
adicionais por Superávit: Fonte 10.00 – ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – R$ 4.503.062,91 (quatro milhões,
quinhentos e três mil, sessenta e dois reais e noventa e um centavos) na forma

seguinte:
DOTAÇÃO

SUPERÁVIT

2019 29 2901 04 126 0225 7001 339040 1000

ARRECADAÇÃO PRóPRIA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

TOTAL

SUPLEMENTAÇÃO

4.503.062,91
4.503.062,91

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:
10.00 = Arrecadação Própria - Administração Indireta
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos
a partir de 17 de janeiro de 2019.
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 17 DE JANEIRO DE 2019.
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito
MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS
Secretário Executivo do Meio Ambiente

Vestibular da Estácio garantirá bolsas de estudo de até 100%
Interessados poderão realizar a prova na Japuíba e no Parque Mambucaba
Em parceria com a Prefeitura de Angra, a Estácio
vai promover duas edições do Vestibular Solidário, cuja taxa
de inscrição será a doação de um quilo de alimento não
perecível. Os interessados vão concorrer a bolsas de estudos
de até 100%, para cursos como biomedicina, educação
física, direito, sioterapia, farmácia, nutrição, entre outros.
Todos os inscritos já ganham 30% de desconto em
suas mensalidades e, de acordo com as notas do vestibular,
conquistam mais abatimentos. Já o primeiro colocado no
Vestibular Solidário será contemplado com a bolsa de
100% no curso que escolher, exceto Medicina. Existem
também outras campanhas de incentivo da universidade,
que serão divulgados no dia da prova.
O primeiro Vestibular Solidário vai acontecer na
Japuíba, no dia 26, às 10h, na Escola Municipal Professora
Cleusa Fortes de Pinho Jordão. A segunda edição será no
Parque Mambucaba, no dia 2 de fevereiro, às 10h, na Escola
Municipal Frei Bernardo. Os vestibulandos farão uma
redação, cujo tema só será divulgado no dia do teste.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na
Internet,
pelo
link
https://goo.gl/forms/LSVQNoSJdU11BOFG2. Quem
preferir, ainda pode realizar a inscrição presencialmente
em estantes na Estácio, no dia 22, na Praça da Porteira,
na Japuíba, de 10h às 17h; e no dia 29, no Parque
Mambucaba, na Avenida Francisco Magalhães de
Castro, também de 10h às 17h. Os interessados ainda
poderão se inscrever no dia do vestibular, no local da
prova.
A mobilização para o Vestibular Solidário está
sendo feita pela Estácio, em parceria com a Prefeitura de
Angra, através da Secretaria de Educação, Secretaria de
Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania
(Secretaria Executiva de Assistência Social) e
Subprefeitura do 4º Distrito.
A Estácio é a única universidade privada em
Angra dos Reis que disponibiliza cursos universitários
presenciais, semipresenciais ( ex) e à distância.

