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Gerênciade Contratos e Convênios/FME

N° 04/2019 CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
Livro N° 01/2019

TERMO DE CONTRATO
Registrado às tls. 02v,
Em 27/03/2019. EDUCAÇÃODE NITERÓI E A EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA,

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove) a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, pessoa
jurídica de direito público, in\egrada ao Município de Niterói, com sede na Rua Visconde do Uruguai, n°. 414, Centro, Niterói/RJ, inscrita no
CNPJ sob o W. 39.244.59S 0001-66, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, BRUNO
GONÇALVES RIBEIRO, ~ asileiro, casado, advogado, portador da Carteira d~ Identidade N° 165.844 da OAB/RJ e CPF W 116.021.757-
21, residente e domiciliado nesta cidade e a empresa EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA situada na Rua Visconde de
Itaboraí, n° 184, Centro, Cid~de Niterói/RJ, CEP 24.035.900, Tel. (21) 2125-3031 e inscrita no CNPJ/MF sob o N." 05.844.447/0001-60,
daqui por diante denominad CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. LINDOMAR ALVES LIMA, portador da Carteira de
Identidade N.U3 I394/CRECl RJ e CPF NU036.203.597-09, resolvem celebrar o presente CONTRATO, ern conformidade com o resultado
do PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018, com fundamento no Processo Administrativo N° 210/2546/2018, que se regerà pelas normas
do Decreto N° 4.342/2002, d~ Lei Federal N° 10.520/2002, do Decreto Municipal W 9.614/2005, do Decreto Municipal W 10.005/2006, da
Lei Complementar N° 123/4006 e da Lei N° 8.666/93 e do Instrumento Convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições
irrestritae incondicionalmen,teCOIIIO se nele estivessem transcritas e se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ao OBJETO
O presente Contrato tem por lobjeto a prestação de serviços de publicação de 135 (cento e trinta e cinco) avisos de licitação, conforme
solicitação do Departarnentó Administrativo/FME, através do Oficio ADM/FME 037P/2018, às fls. 02, Processo Administrativo
210/2546/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DpPRAZO
O prazo de vigência do pres rnte contrato é de 12 (doze) meses e/ou adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme
disposto no art. 57, COPU! da ei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CpNTRATANTE: a) eferuar os pagamentos devidos à CONl;RATADA, nas condições estabelecidas neste
contrato; b) fornecer à CON RATADkdocmnentos, informações e demais elementos quê possuir e pertinentes à execução do presente
contrato; c) exercer a fiscalização do contrato; d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e
no contrato. I
CLÁUSULA OUARTA: D S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA: a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda,
com estrita observância do iristrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente; b) Prestar o
serviço no endereço constante da Proposta Detalhe ou Termo de Referência; c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e
capacitado em todos os nívei§ de trabalho; d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; e) Comunicar ao Fiscal do contrato, por
escrito e tão logo constatado!problema ou a impossibilidade de execução de qUalqUer.obrigaçã ..o contratual, para a adoção das providências
cabíveis; t) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; g) Reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do-contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes df execução irregular ou do emprego ou fornecimento de. materiais inadequados ou desconformes com as
especificações; h) Observadol o disposto no artigo 68 da Lei n° 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá se
reportar diretamente ao Fisc: I do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade
técnica e disciplinar da atuaç -o da equipe técnica disponibilizada para os serviços; i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços,
dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a
execução do objeto contratu: I; j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à
execução do objeto do cont to; I) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e quLlificação exigidas para participação na licitação; m) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;
n) Indenizar todo e qualquer tlano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou
serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se
responsabilizará, na forma db Contrato, por todos os ânus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa realiza ão dos serviços, até o seu término. PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA é a única e exclusiva
responsável pelos ônus trabal istas gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificação da

í
existência de débitos previde ciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município do

~

Niterói no pólo passivo como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes
o montante dos valores err cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.

1 PARÁGRAFO QUARTO - A retenção prevista no parágrafo anterior será realizada na data do conhecimento pelo Município de Niterói da
~xistência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários. PARÁGRAFO QUINTO - Somente será liberada

\_ .orn o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito
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previdenciário pela Adjudica ária. PARÁGRAFO SEXTO - Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo quarto, o
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em
nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA. PARÁGRAFO SÉTIMO - Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisão final da ação trabalhidta ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo
após ,o trânsito em julgado e/oI o pagam~nto da condenaçã~/dívida.

CLAUSULA OUINTA: D DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
As de~pesas com ,a execução ro presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019.
PARAGRAFO UNICO -1despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas,
devendo ser empenhadas no i· ício de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VAL R DO CONTRA TO:
Dá-se a este contrato valor to~talde R$ 87.750,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais), à conta do Programa de Trabalho N°
12.122.0145.4191; Código de Despesa 3.3.3.9.0.39.00.00.00; Fonte: 138; Nota de Empenho: 000282/2019.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA XECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de
Referência, do cronograma d Iexecução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução
total ou parcial. PARÁGR1FO PRIMEIRO - Caberá ao Superintendente Administrativo, Orçamentário e FinanceirolFME, Sr. Paulo
Roberto Cereja de Barros, Matrícula 236.997-3, responder administrativamente pela gestão do presente Contrato e acompanhar de forma
ampla, irrestrita e pennanentela fiscalização, através das servidoras Kleide Vieira de Souza Trovão, Agente de Administração Educacional,
Matrícula 236.800-9 e Sa~antha Pinto Marques, Auxiliar Administrativo, Matrícula 237.328-0, ambas lotadas no Departamento
Administrativo/FME, de tod~s as fases da execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da CONTRAT ~DA, sem
prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados, em relação a prestação dos serviços. PARAGRAFO
SEGUNDO - O objeto do cbntrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do pagamento, na seguinte forma: a)
provisoriamente, após parecef circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no ato da
entrega dos itens na sede da FjMEde Niterói; b) definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido
o prazo de até 10 (dez) dias útFis contados do recebimento provisório, após verificada a conformi~ade com as especificações correspondentes
ao Termo de Referência constante no Edital, com a consequente aceitação elou recusa. PARAGRAFO TERCEIRO - Salvo se houver
exigência a ser cumprida pelb adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30
(trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da FME. PARÁGRAFO QUARTO - Os bens ou os
materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão
ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que
for necessário à regularização Idas faltasou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior,
em 5 (cinco) dias, para ratifi9ação. PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições,
métodos e processos de insp ção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas ati vidades.
PARÁGRAFO SEXTO - A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a
exime de manter fiscalização própria.

, I
CLAUSULA OITAVA: DA RESPONSABLLIDADE
A CONTRATADA é respon~ável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluída ou redJlzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da
Administração. PARÁGRA~O ÚNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissídios e convenções coleti as, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a cornr rovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagarnento-dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: CON9IÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE dever~, pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 87.750,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta
reais),conforme cronograma je execução do ~ontrato, sepqo,o pagamento efetuado na conta corrente de titularidade da CONTRATADA,
junto à instituição financeira epntratada pelo Município. PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município on caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRfT ADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município de Niterói, abrir ou
manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição
financeira. Nesse caso, even ais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serào suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento em favor da Fundação Municipal de
Educação de Niterói, CNPJ:'] 9.244.595/0001-66, Inscrição Estadual: Isento, sito à Rua Visconde do Uruguai, n°. 414, Centro, Niterói/RJ.
PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento
de cada parcela. PARÁG FO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto,
devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s), PARÁGRAFO QUINTO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer
nota fiscal por culpa da CO TRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da

I..,.....,_respectivarepresentação. PAiiÁGRAFO SEXTO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada
r \ multa de mora de I% (um ~or cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo

( n~o atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem, prejuízo da, possibilidade de rescisão unilateral d contrato pelo
( CpNTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. PARAGRAFO SETIMO: Os pagamento eventualmente realizados com
\ 1/~aso, desde que nào decorram de ato ou fato atribuível à contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios de
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1% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 1% ao
mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA: D GARANTIA
A CONTRATADA deverá presentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da assinatura deste
instrumento, comprovante d prestação de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1 , art. 56 da Lei n." 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A
garantia prestada não poderá e vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. PARÁGRAFO SEGUNDO - O levantamento da
garantia contratual por parte a CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado
do documento de recibo corre pondente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá sh alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, mediante
"" aditivo. ,I _
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula
quarta ou das demais cláusul: s e condições, .nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n." 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a
indenizações de qualquer eSPFcie. PA~GRAFO PRIMEIRO.-Os casos d~ ,rescisão c?ntratual serão formalmen~e motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a previa e ampla defesa. PARAGRAFO SEGUNDO
- A declaração de rescisão diste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da
publicação em Diário Oficial PARÁGRAFO TERÇEIRQ - Nahípótese de.rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o
Município poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos ii contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas
indevidamente; b) cobrar da lontratada ~ultade 10% (dez por cento), calculada sobre osaldo reajustado do objeto contratual não executado
e; c) cobrar indenização suple entar se O prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecução dos serviços, tptal ou parcial, execução imperfeíta, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual,
sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do
valor da que tiver sido inicialmente imposta. c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração,
por prazo não superior a 2 (d is) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; PARÁGRAFO
PRIMEIR~ - A impO.Siçã~das pena.lidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.' ob..servada a regra prevista no parágrafo
sexto. PARAGRAFO SEG NDO - A sanção prevista na alínea Q. desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.
PARÁGRAFO TERCEIR . - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia. PARÁ(;RAFO QUARTO - A multa administrativa prevista na alínea Q. não tem caráter compensatório, não
eximindo o seu pagamento a crONTRATADA por perdas ç danosdas infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - cb atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1%
(um por cento) por dia útil qui exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o
limite do art. 412 do Código qyp ejU~Fo<:!a;Bo.~s!\?i1i q,e.resc· - YRHateralqp ato pelo CONTRATANTE ou da aplicação
das sanções administrativas. It~: F~i SEX1f! - da ap .ão dy q~;alqu . lid~Ç1e administrativas, será garantido o
exercício do contraditório e ajilp a rÚ) prazq-de 5 cl»)/dia tacjgs da notificação p~ssoal do contratado. PARÁGRAFO
SÉTIMO - A aplicação da anção sta !la alínea fi é de cornpetên exçhisiva.do Prefeito deNiterói e dos Secretários Municipais,
devendo ser precedida de dd esa do i ....ressado, no .prazo cj\.lL9 (qez) dias. P.~RÁ<5~.f(J OIT;!\ VO - O prazo da suspensão ou da
declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta 'cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.-PARÁGRAFON0]'ll0 - Será reml;ltida} S;cTl;lta'fiaMunicipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer
penalidade ou da decisão fina do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QU RTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes 4e quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução
do contrato tenha acarretadp, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da
CONTRATANTE, que nã~ comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o
CONTRA TANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, a pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, despesas de processo honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUI TA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONTRAtANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do
Município de Niterói. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deveráI ,
atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica. PARAGRAFO SEGUNDO:
Em qualquer caso, o conse timento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente
fONTRATADA perante a CONTRATANTE. PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de
)'ubcontratação de cooperativ s. PARÁGRAFO QUARTO - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações
. decorrentes do objeto do c ntrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
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previdenciários e trabalhistas, os limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e

lega:s. , I _
CLAUSULA DECIMA SEXTA: EXCEÇAO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial d presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o
CONTRATANTE, de opor, Jdministrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço., , , ,
PARAGRAFO UNICO - E VI dada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei na 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a
prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA se obriga ~ manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e alificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO.
A FME providenciará a public ção do presente Contrato até o 50 (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data em extrato, no Diário Oficial do Município (Jornal "A TRIBUNA").

CLÁUSULA DÉCIMA NO A: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade Jíe Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio
amigável, com expressa renú 'cia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, E,.por estarem assim acordes em todas as condições e
cláusulas estabelecidas neste [ontrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e
achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 27 de março de 201 .

d~/~~:___
.. UNDOMAR ALVES LIMA

EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA

\

Testemunhas:

I.~~~--------~----------------
CPFN°: 1 .

2 __
CPFN°·: .

4
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Art. 1°. Estabelecer a velocidade máxima dos ônibus usuários do sistema BHLS (Bus
with High Levei of Service) na Trans9ceãnica, consoante sinalização vertical de
regulamentação (Placa R-19 - velocidade máxima permitida):
- 30 km/h nas estações; I
- 40 km/h nas faixas exclusivas.
Art. 2". Estabelecer a velocidade máxi~ de 60 km/h na Estrada Francisco da Cruz
Nunes para os demais veiculos.
Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigo na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria SMU/SST n· 048. de 24 de ab I de 2019.
O Presidente da NitTrans e Subsecret rio de Trânsito da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Mobilidade, no cumprimen o das prescrições do art. 24, da Lei Federal
nO9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
Considerando o disposto na Lei Munic pai nO3.022/13, nos Decretos Municipais nO
11.415/13,11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nO1.975/2013 do Chefe do Poder
Executivo Municipal, publicada em 12/0612013;
Considerando a responsabilidade pelb estacionamento, circulação e parada de
velculos prescrita no art. 24 da Lei Fe eral nO9.503 de 23 de setembro de 1997 -
CTB;
Considerando o disposto no processo administrativo nO530/003321/2019.
RESOLVE: I
Art. 1·. Proibir o estacionamento na Rua Pereira da Silva, no trecho compreendido
entre as ruas Gavião Peixoto e Tavareslde Macedo, no lado esquerdo de circulação,
conforme sinalização implantada no local e o disposto no processo administrativo nO
530/003321/2019. I
Art. 2·. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. I

DEPARTAMENTO DE ~ISCALIZAÇAO DE OBRAS
EDITAL DE COMUNICAÇÃO RETlFICAÇÃO DE PUBLICAÇAO

O Diretor do DEPARTAMENTO DE FI CALlZAÇAO DE OBRAS comunica que os
abaixo relacionados, recusaram-se a afsinar, ou receber as intimações e /ou autos
de infração ou estavam ausentes, no momento da ação fiscal.
AUTO DE INFRAÇAO I
PROCORDIS S/A - Mario Viana, 446 - Santa Rosa - A.I.01376/2019; TERRA BOA
HORTIFRUTI E LANCHONETE LTOA - R Gavião Peixoto, 42 lcarai -A.1.01378/2019;
VANIA LEITE FROES - Rua Nossa senIora de Lourdes, 135- São Francisco
A.1.01377/2019.

FUNDAÇAO M NICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA FMS/FGA nO66/2019
A Presidente da Fundação Municipal d Saúde, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1· - Indicar o Gestor responsável P,9lafiscalização, na forma prevista no art. 67,
da Lei 8.666/93, Processo 200/0125/2019, do Pregão SRP 09/2019, cujo objeto é a
CONTRATAÇAo DE EMPRESA I ESPECIALIZADA EM EVENTOS E
CORRELATOS PARA ORGANIZAÇ~O DA S· CONFERêNCIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE NITERÓI, QUE SERÁ R~LIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019,
SOB DEMANDA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL,
ORGANIZAÇÃO, EXECUçAo, ~ONTAGEM DE INFRAESTRUTURA,
FORNECIMENTO DE BENS, MAo DEI~BRA E APOIO LOGfSTlCO, para atender à
demanda da Fundação Municipal de S~úde de Niter6i.
Art. 2· - Nome do Titular: Luiza Elena Lopes - FMS- SUS - Matricula: 437.187.
Art. 3° - Substituto: Lucio Flavio da SiI~' - Matricula: 437.136- FMS - SUS.
Art.4° - Esta Portaria entra em vigor n data da sua publicação.

COMISsAo PER ANENTE DE PREGÃO
PROCESSO N° 200/0125/2019 - PREGÃO 09/2019

HOM~LOGAÇAO
HOMOLOGO o resultado do proce'dimento Iicitat6rio, na modalidade Pregão
Presencial SRP nO 09/2019, que visa a CONTRATAÇAo DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM EVENTOS E C, RRELATOS PARA ORGANIZAÇAo DA S·
CONFERêNCIA MUNICIPAL DE SAIjIDE DE NITERÓI, QUE SERÁ REALIZADA
NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, SOB DEMANDA, ABRANGENDO
PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇAO, EXECUçAo, MONTAGEM
DE INFRAESTRUTURA, FORNECIM.NTO DE BENS, MAO DE OBRA E APOIO
LOGfSTICO, adjudicando aIs) empr~sa(s): ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA
EVENTOS LTOA, CNPJ N· 10.842.S~0/0001-45, pelo valor total de RS S01.360,00
(oitocentos e um mil trezentos e sessenta reais, com condições de entrega, validade
e pagamento, conforme disposto nol editai). PROCESSO ADMINISTRATIVO nO:
200/0125/2019.

FUNDAÇAo MU11CIPALDE EDUCAÇAO
Atos o Presidente

PORTARIA FME N° 1483/2019
O Presidente da Fundação Municipal de Educação, no uso de atribuições legais
estatutárias, I
RESOLVE:
Art. ,.: Designar, em conformidade qom o Decreto N° 11.950/2015, como Gestor.
Sr. Paulo Roberto Cereja de Barros, S,uperintendente Administrativo, Orçamentário e
Financeiro/FME, Matrícula 236.997-3, e como Fiscais, Kleide Vieira de Souza
Trovão, Agente de Administração E~ucacional, Matricula 236.800-9 e Samantha
Pinto Marques, Auxiliar Administrati o, Matrícula 237.328-0; ambas lotadas no
Departamento Administrativo/FME, do Contrato nO0412019, o qual tem por objeto a
prestação de serviços de publícaçãc de 135 (cento e trinta e cinco) avisos de
licitação, celebrado entre a FME e a EplTORA JORNALlSTICA ALBERTO S.A.
Art. 2": Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos ao dia 27/03/2019. I

EXTRATO DA ATA SRP D~ PREGAO PRESENCIAL n009/2019
SISTEMA DE EGISTRO DE PREÇOS

A Ata de R.P. n· 09/2019, Obj ,o: AQUISIÇAO DE ITENS DE LIMPEZA
ESPECfFICOS PARA AS COZINHAS DAS UEs(detergente/esponJa) Processo
Administrativo n· 210/4292/2018, Mod~lidade de licitação Pregão Presenciai SRP nO
09/2019, Total de Fomecedores regis'trados: 01 (UM). A vigência da Ata será de 12
(doze) meses a partir da data de sLa publicação, no valor total de R$59.600,00
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(CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCE TOS REAIS. Detalhamento da Ata no site
www.educacaoniteroi.com.br

CPUEQUIRE DO PREGÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL COM SRP N.· 08/2019

O Pregoeiro, no uso de suas atribuiçõesl informa que a Sessão Pública de realização
do Pregão supra, será no dia 09 de maio de 2019, às 10:30h no Auditório da CPL,
situado na Rua Visconde de Uruguai Ino 414 - Centro - Niterói·RJ. O presente
Pregão tem por objeto a aquisição de ~ens de limpeza especlficos (saboneteira de
acrílico e sabonete antisséptlco líquido) ~ara as cozinhas das Unidades Escolares de
Educação Infantil e Ensino Fundame1ntal da Rede Municipal de Educação de
Niterói/FME, conforme especificações constantes da Proposta Detalhe e do Termo
de Referência. O Edital poderá ser rltiradO no endereço acima, no horário das
10:00h às 16:00h. Os interessados em retirar o Edital deverão apresentar 01 (um)
CD-R virgem, uma resma de papel A4 e o carimbo padronizado do CNPJ.

CPUEQUI E DO PREGÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL COM SRP N. °011/2019

O Pregoeiro, no uso de suas atribUiçõe~, informa que a Sessão Pública de realização
do Pregão supra, será no dia 08 de maio de 2019, às 14:30h no Auditório da CPL,
situado na Rua Visconde de Uruguaq nO414 - Centro - Niterói-RJ. O presente
Pregão tem por objeto a aquisição de lixeiras retangulares para as Unidades
Escolares de Educação Infantil e E6sino Fundamental da Rede Municipal de
Educação de Niterói/FME, conforme especificações constantes da Proposta Detalhe
e do Termo de Referência. O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no
horário das 10:00h às 16:00h. Os interessados em retirar o Edital deverão apresentar
01 (um) CD-R virgem, uma resma de p~pel A4 e o carimbo padronizado do CNPJ.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL COM SRPN°. 09/2019
Aprovo a proposta do Pregoeiro e sua ~quipe de Apoio, adjudicando e homologando
do Pregão Presencial n009/2019, à licitante: FLUSCOP COMERCIO E SERViÇOS
DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 13.790.125/001.04, no valor total de
R$59,600,OO(cinquenta e nove mil e s~iscentos reais), A despesa correrá à conta do
Programa de Trabalho n'20.4312.361.0135-4067/20.4312.361.0135-4067,CÓdigo de
Despesa n033390-39, Fonte 205. Processo Administrativo: 210/429212018.

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATORIO N°03/2019
Aprovo a proposta do Presidente da PL e sua equipe de apoio, adjudicando e
homologando o certame supracitado tendo por objeto a contratação de empresa de
serviços gráfico para confecção de 11mpressas para a Fundação Municipal de
Educação, conforme preconizado no trt. 22, § 3° da Lei n08.666/93, à empresa:
PRINT MILENIUM GRÁFICA E EDITI:lRA EIRELI CNPJ: 09.292.503/0001-62, no
valor de R$96.522,OO(noventa e seisl mil e quinhentos e vinte e dois reais). A
despesa correrá à conta do Programa de Trabalho nO 20.43.12.122.0145-4191,
Código de Despesa n'33390-30, IFonte 138 Reduzido 11833. Processo
n'21 0/0839/2019.

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATORIO N°04l2019
Aprovo a proposta do Presidente da CPL e sua equipe de apoio, adjudicando e
homologando o certame supracitado endo por objeto aquisição de insumos para
atender serviço de Cartucharia para atender as demandas da Fundação Municipal de
Educação de Niter6i, conforme preco~izado no Art. 22, § 3° da Lei n08.666/93, à
empresa: PAULO R DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTAÇOES ME. CNPJ N'

!1d6eS:~:~!/:~~-~'à ~ovn~~rd~e;;~:~~~~'~~(r;,~~~\~:~;t~O~~~~I~~~~~~~~~~:~~~:
Código de Despesa n033390-30, I Fonte 138 Reduzido 11833. Processo
n'210/1945/2019.

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LlCITATORIO N'06/2019
Aprovo a proposta do Presidente da ICPL e sua equipe de apoio, adjudicando e
homologando o certame supracitado tendo por objeto aquisição de Toners, usados
em impressoras a fim de atender as nbcessidades de impressão da FME, conforme
preconizado no Art. 22, § 3' da Lei n08.666/93, à empresa: PAULO R DE OLIVEIRA
JUNIOR REPRESENTAÇOES ME. C::NPJ N° 21.684.917/0001-22, no valor de
R$96.750,OO(noventae seis mil e setebentos e cinqüenta reais). A despesa correrá à
conta do Programa de Trabalho nO2p.43.12.122.0145-4191, Código de Despesa
n'33390-30, Fonte 138 Reduzido 10859. Processo n'210/168212019.

HOMOLOGAÇÃO DO CE~TAME L1CITATORIO N°07/2019
Aprovo a proposta do Presidente dalCPL e sua equipe de apoio. adjudicando e
homologando o certame supracitado tendo por objeto aquisição de peças e
transporte com vistas à manutençãd do ar-condicionado de sistema central do
Memorial Roberto Silveira Pertencente à FME, conforme preconizado no Art. 22, § 3°
da Lei n08.666/93, à empresa: M&F SUPRIMENTOS E SERVo CORPORATIVO
LTOA ME CNPJ: 20.419.80410001-3 , no valor de R$89.000,OO(oitenta e nove mil
reais). A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho nO20.43.12.122.0145-
4191, Código de Despesa n'33390-3 '/33390-39, Fonte 138 Reduzido 11833/10859.
Processo n0210/1344/2019.

EXTRATO DA ATA SRP DO PREGÃO PRESENCIAL n005/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de R.P. n' 005/2019, Objetb: AQUISiÇÃO DE MOBILIÁRIO, Processo
Administrativo nO 210/0118/2018, M dalidade de licitação Pregão Presenciai nO
OS/2019,Total de Fornecedores regiS~ados: 04 (QUATRO). A vigência da Ata será
de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação, no valor total de
R$506.986,OO (quinhentos e seis Imil novecentos e oitenta e seis reais).
Detalhamento da Ata no site www.eduJacaoniteroi.com.br

EXTRATO DA ATA SRP Dq PREGÃO PRESENCIAL n009/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de R.P. nO 09/2019, Obje~o: AQUISiÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA
ESPECIFICOS PARA AS COZINHtS DAS UEs(detergente/esponja) Processo
Administrativo nO210/429212018, Modf'lidade de licitação Pregio Presenciai SRP nO
09/2019, Total de Fornecedores regis~ados: 01 (UM). A vigência da Ata será de 12
(doze) meses a partir da data de sp'a publicação, no valor total de R$59.600,OO
(cinquenta e nove mil e seiscelos reais). Detalhamento da Ata no site
www.educacaoniteroi.com.br

TERMO DE ,eNTRATO N° 0412019
Instrumento: TERMO DE CONljRATO N' 04/2019. Parte.: FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NIT~RÓI E A EDITORA JORNALlSTICA ALBERTO
LTDA. Objeto: O presente Contrat~ tem por objeto a prestação de serviços de
publicação de 135 (cento e trinta e ci co) avisos de licitação, conforme solicitação do
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Departamento Administrativo/FME. at{llvés do Oficio ADM/FME 037P/2018. às fls.
02. Processo Administrativo 210/254612018. prazo: O prazo de vigência do presente
contrato é de 12 (doze) meses e/o adstrito à vigência dos respectivos créditos
orçamentários. conforme art. 57. capu da Lei n' 8.666/1993. Valor: O valor total do
presente contrato é de R$ 87.750.0q (oitenta e sete mil. setecentos e cinquenta

~~;~;~9~0~~.~0~~0~~~~~t~:d~3~~a~~~od~~~2p:~~~~1:0~~~J~o~~~i~~:t~r~;t:c:~:;
em conformidade com a Portaria FM~ N" 1483/2019. Fundamento Legal: Decreto
N" 4.34212002;Lei Federal N' 10.520/2002; Decreto Municipal N' 9.614/2005; Lei
Municipal N' 1.494/96; Lei Compleme~tar N' 123/2006; Lei N' 8.666/93. Processos:
210/2546/2018. Data da Assinatura: ~7/03/2019.

ASSE",BLEIA GERAL
O Presidente do CEC da UMEI Darc;y Ribeiro. no uso de suas atribuições e em
conformidade com o Artigo 8°. parági' fo 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Escola
Comunidade. convoca representantes da Associação de Moradores. pais de alunos.
funcionários e professores lotados na UMEI. para participarem da Assembleia Geral
Ordinária. a ser realizada na sede da Unidade Escolar, localizada na Avenida
Prefeito Silvio Picanço, n' 115 - Chari s - Niterói, no dia 30 de abril de 2019, às 09h,
para discutir e deliberar sobre as segUintes pautas:

Escolha e eleição dos me bros do CEC.

FUNDAÇÃO DE tRTE DE NITERÓI- FAN
Ato ao Presidente

ATO DE PONTRATAÇÃO
Espécie / instrumento: ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERViÇOS (OES) n' 005/2017;
Partes da OES: Fundação de Arte de Niterói - FAN (CONTRATANTE) e BB
PRODUÇOES ARTlsTiCAS LTOA Icontratada); Resumo do Objeto da OES:
Contratação de empresa especializada para realização de evento: "Ativldades
formativas", projeto integrante do Fe4tival Niterói em cena. que será realizado no
Teatro popuiar Oscar Niemeyer, confórme especificado e quantificado no Termo de
Referência do objeto- Anexo i, Edit~1 n' 20/2017 modalidade adotada convite -
processo administrativo/FAN 220/001612/2017; VALOR TOTAL CONTRATUAL: R$
78.800,00 (setenta e oito mil e oitoceptos reais): Nota de Empenho n' 000941 (PT
41.41.13.392.0009.2344 / 3.3.3.9.0.39,.84.00.00 / recurso - Fonte 100), no vaior de
R$ 10.000,00 e datada de 07/1212017; Prazo de vigência/execução (OES) = 90
(noventa) dias; Fundamentação iegal: Licitação públicalFAN sob o n' 20/2017,
modalidade adotada: Convite, processp administrativo/FAN n' 220/00161212017e Lei
Federal n' 8.666/93 e alterações pqsteriores; Data de assinatura da Ordem de
Execução de Serviços: 20/1212017. I

EXTRATO CO,,!TRATUAL N° 027/2019
instrumento/espécie: l' Termo Aditivojao contrato registrado sob o n' 008/18; Partes
do Termo: Fundação de Arte de Niterc5i- FAN e CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DO ESTADO DO RiO DE JANEIRO - CIEE; Resumo do Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do Gontrato registrado sob o n' 008/2018 relativo à
prestação de serviços de recrutam~nto. administração do processo contratual,
acompanhamento e avaliação do estágio junto às faculdades com inciusão de seguro
contra acidentes pessoais em favor d~' cada estagiário sob contrato, com fundamento
no art. 57, inciso II, Lei 8.666/93. Pr o de duração e execução: 12 (doze) meses;
Fundamentação Legal: Processo adm nistrativo/FAN/000746/18 e Artigo 57. II da Lei
Federal n' 8.666/93 e suas alterações Iposteriores e ato de dispensa sob o n'003/18;
Registrado: Termo n' 027/2019, flSJ 15, Livro n' CINCO; Data da Assinatura:
24/04/2019.

EXTRATO CO ,TRATUAL N° 051/2017
Instrumento/espécie: 5' TERMO ADITIVO AO CONTRATO n' 023/14;. Partes do
Aditivo: Fundação de Arte de Niterói I" FAN E GURI FESTAS E EVENTOS LTDA;
Resumo do Objeto do Termo Aditivo, Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses.
referente ao contrato registrado sob rermo n0023/2014: "prestação de serviços de
locação de cadeiras de plástico, , serem utilizadas nos eventos do Projeto
"CULTURA NITEROI- ARTE NA RUt da FAN/SMC", mantidas as demais cláusulas
do Contrato e de seus termos aditivos e sem manutenção do equilíbrio econOmico
financeiro. com acordo/aceite da Fontratada e sem qualquer incidência de
indenização e reajuste em favor da c:rntratada na forma do Artigo 57, II, parágrafos
l' e 2' da Lei Federal n' 8.666/93 suas alterações posteriores; Fundamentação
Legal: Processo administrativo/FAN se.bo n' 220/000697/2014 e Artigo 57, inciso II
parágrafos l' e 2' da Lei Federal n' 8 ~66/93 e suas alterações posteriores. origem =
Licitação Pública nO 007/2014 - modalidade: Pregão Presencial; Prazo de
vigência/duração: 12 (doze meses) de 15/01/2018 a 15/01/19; Registrado no Livro da
FAN: Termo n' 051/2017, fls. 27, JVro n' TRIOS; Data da Assinatura contratual:
21/1212017.

EMPRESA MUNICIPAL DE MO DIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO -
EMUSA

Ato o Presidente
PORTARIA N°. 088/2019· Designar ÓIOGO NOGUEIRA GUIMARÃES (Mal. 42522)
e BRUNO ESnGARRIBIA WAL TE~ (Mat.2085), para exercerem em nome da
EMUSA, fiscalização dos seguintqs serviços: "REFORMA DE CAMPO DE
FUTEBOL E vEsnÁRlo NA COMUNIDADE DO VINTéM NO BAIRRO DE FÁTIMA,
NO MUNICIPIO DE NITERÓIlRJ", (Referente ao Contrato nO.008/19) - Processo
ADM. N°. 510000761/2019 - Pre.lde~e da EMUSA.

ORDI:.M DE INICIO
Estamos concedendo Ordem de Inlci· ao CONTRATO nO.008/2019, firmado com a
empresa, EDIFIX MANUTENÇAo CIVIL E CONSERVAÇAO EIRELI - ME,
objetivando a execução das obras filou serviços de "REFORMA DE CAMPO DE
FUTEBOL E VESTIÁRIO NA COMUNIDADE DO VINTéM NO BAIRRO DE FÁTIMA
NO MUNICIPIO DE NITERÓIlRJ", a partir do dia 24/04/2019 com término previsto
para 23/07/2019. Proc. n'. 510000761 2019. Presidente da EMUSA.

PORTARIA N°. 090/2019
O PRESIDENTE DA EMPRESA M NICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E
SANEAMENTO-EMUSA, no uso de sl'as atribuições legais,
RESOLVE:
Designar Joaquim Pereira Filho ( Iat. 0234) e Ubaldo MolI (Mat. 2241), para
exercerem em nome da EMUSA, fispalização dos seguintes serviços: "REFORMA
DAS EDIFICAÇOES QUE COMPOEM O COMPLEXO PREDIAL DO SERViÇO


