
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2019
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA

Secretário Hospitalar

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2018.

PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL E 
CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA – EPP.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a prorrogação de prazo do 
Contrato n° 019/2018, referente a prestação de serviços de procedimentos com 
�nalidade diagnóstica por RESSONÂNCIA MAGNÉTICA de acordo com as 
normas previstas em Portarias Ministeriais, para atendimento dos pacientes que 
se encontram internados no HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, na 
forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

PRAZO: A prorrogação do prazo será por 12 (doze) meses, tendo início em 
19/09/2019 e término em 18/09/2020.    

VALOR: O valor total estimado deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do contrato é de R$ 115.226,56 (cento e quinze mil, 
duzentos e vinte seis reais, e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO: As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta 
das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim 
classi�cados: Fonte 2004 Ficha 20191709 e dotação orçamentária 
33.3301.10.302.0228.2700.339039.2004, tendo sido emitida nota de 
empenho nº 607, no valor de R$ 32.967,63 (trinta e dois mil, novecentos e 
sessenta e sete reais, e sessenta e três centavos).

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário hospitalar nos autos do Processo 
nº 2018014188.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA

Secretário Hospitalar

A publicação realizada no Boletim O�cial do Município do dia 09 de março de 
2018, páginas 11, 12 e 13 do Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Política Cultural – CMPC, passa ter a seguinte redação:

 ERRATA

Onde se Lê:
Art. 29- Os conselheiros que faltarem a 3 (três) Assembleias Ordinárias 
consecutivas justi�cadas, ou 6 (seis) alternadas (independente da justi�cativa) 
serão automaticamente desligados do Conselho.

Leia-se:
 Art. 29- Os conselheiros que faltarem a 3 (três) Assembleias Ordinárias sem  
justi�cativas, ou 6 (seis) alternadas (independente da justi�cativa) serão 
automaticamente desligados do Conselho.

Marlene Ponciano 
Secretária Executiva de Cultura e Patrimônio 

Matrícula 25761

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2019/SSA

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, representado pela 
SECRETARIA DE SAÚDE e a IRMANDADE DA SANTA 
MISERICÓRDIA DE ANGRA DOS REIS – HOSPITAL E 
MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA (HMCV).

OBJETO: Constitui objeto do presente termo a supressão do quantitativo 
do objeto e respectivo decréscimo �nanceiro de 0,86% do Convênio n° 
002/2019/SSA, que tem por objetivo  quali�car a inserção, de forma 
complementar, do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de ações e 
serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares a serem prestados aos 
indivíduos que dele necessitem, visando atender à demanda complementar 
de atenção hospitalar do Município de Angra dos Reis e outros a ele 
referenciados de forma eletiva ou de urgência/emergência obstétrica, como 
garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a Região 
de Saúde da Baía da Ilha Grande na qual o Hospital e Maternidade Codrato 
de Vilhena está inserido, dentro dos limites quantitativos que serão 
distribuídos por nível de complexidade, de acordo com as normas do 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme atualização do Documento 
Descritivo de �s. 4604 a 4613 e despacho à �. 4614, devidamente 
autorizado pelo Secretário de Saúde, o qual passa a fazer parte integrante 
deste instrumento, tendo seu início a contar de 01/09/2019.

VALOR: O valor do presente decréscimo é de R$ 256.159,04 (duzentos e 
cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos). Tal 
decréscimo corresponde a 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) do 
valor total estimado do convênio. Deste modo, o valor total do Convênio 
que era de R$ 29.911.032,36 (vinte e nove milhões e novecentos e onze mil 
e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), passa a ser de R$ 29.654.873,32 
(vinte e nove milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e 
setenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme solicitado no Processo 
administrativo nº 2019000171.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda 
do Termo de Convênio nº 002/2019/SSA.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário de Saúde nos autos do 
Processo nº 2019000171. 

DATA DA ASSINATURA: 24/09/2019.
RODRIGO DE ARAÚJO MUCHELI

SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 004/2019/FTAR
PROCESSO Nº: 2019013025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de 
revitalização da quadra no Morro da Boa Vista – Morro da Boa Vista -  
Angra dos Reis/RJ.
DATA: 11/10/2019 às 10h00min
PERMUTA DO EDITAL: 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado 
em sua embalagem original, após preenchimento do comprovante de 
retirada.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede da TurisAngra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ. 
RETIRADA DO EDITAL: Sede da Turisangra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ ou pelo site: www.angra.rj.gov.br. 
Contato: (24) 3369-7711. É necessário apresentação do carimbo do CNPJ 
no ato da retirada do edital na Sede da TurisAngra..

MARDEN TADEU DA SILVA  BARBOSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
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CONVITE Nº 005/2019/FTAR
PROCESSO Nº: 2019013023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de revitalização 
da quadra na Vila do Abraão – Ilha Grande -  Angra dos Reis/RJ.
DATA: 11/10/2019 às 14h00min
PERMUTA DO EDITAL: 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado em 
sua embalagem original, após preenchimento do comprovante de retirada.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sede da TurisAngra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ. 
RETIRADA DO EDITAL: Sede da Turisangra, Av. Julio Maria, nº 10-
sobrado, Centro – Angra dos Reis – RJ ou pelo site: www.angra.rj.gov.br. 
Contato: (24) 3369-7711. É necessário apresentação do carimbo do CNPJ no 
ato da retirada do edital na Sede da TurisAngra..

MARDEN TADEU DA SILVA  BARBOSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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ERRATA 

A publicação realizada no Boletim O�cial Municipal do dia 28 de junho de 
2019, pág. 3, referente ao Termo de Homologação e Adjudicação da Tomada de 
Preços nº 006/2019, passa ter a seguinte redação:

Onde se lê:
O Sr. Secretário-Executivo de Obras, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: Com fundamento no art. 4º, Inciso XXII, da lei nº 10.520/02 e 
posteriores alterações, e conforme o que consta do processo nº 2019004895, 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 
nº 006/2019, tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para a revitalização do calçadão da Praia 
do Frade-Angra dos Reis/RJ, incluindo o fornecimento de todos os 
equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua 
perfeita execução em favor da empresa abaixo: 
Abade Franco Construção Civil LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 
09.005.255/0001-11, vencedora da Tomada de Preços 006 com o valor de R$ 
363.975,54 (Trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e 
cinquenta e quatro centavos).

Leia-se:
A Secretaria-executiva de Obras, no uso de suas atribuições legais, resolve com 
fundamento no Inciso VI, do art. 43 da lei nº 8666/93, HOMOLOGAR o 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 006/2019, 
conforme documentação que consta no Processo nº 2019004895, tipo menor 
preço, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços de 
revitalização do calçadão da Praia do Frade, e ADJUDICOU o objeto licitado 
em favor da empresa Abade Franco Construção Civil LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 09.005.255/0001-11, pela proposta mais vantajosa no valor total  de 
R$ 363.975,54 (Trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e cinquenta e quatro centavos).

Angra dos Reis, 30 de setembro de 2019.
ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

Secretário Executivo de Obras

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2019

No dia 05 do mês de Setembro de 2019, 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 EDUCAÇÃO,  com endereço na Praça Marquês de 
Tamandaré, nº 116, Centro, Angra dos Reis – RJ, neste ato representado pela 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, Stella Magaly Salomão Correa, 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 das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 
071/2019, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor 
bene�ciário LLS Comércio e Serviços em Equipamentos Eletrônicos 
EIRELI-ME, localizado na Rua Coronel Gomes Machado, nº 174 Com. 
08, Bairro: Centro – CEP: 24020-109, Cidade: Niterói, Estado: RJ – 
inscrito no CNPJ nº 19.345.406/0001-34, Tel.:  (21) 3254-2402 e e-mail: 
llscomercioeservicos@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Anderson 
Miranda Neves, portador da Carteira de Identidade nº 09.425.819-1 
expedido pelo DETRAN/RJ e CPF nº 018.980.667-28, conforme quadro 
abaixo:

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 071/2019 e seus Anexos no Processo Administrativo 
nº 2019009927 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 05/09/2019 a 04/09/2020, 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 Fornecedor Bene�ciário.

 

 

Item

 
 

Descrição

 
 

Unidade

 

Quan�dade

Valor 
Unitário

R$
órgão 

Gerenciador

Total registrada e 
limite por adesão

Limite 
decorrente 
de adesões

04

 

Bola cravo 6 cm -

 

Bola de massagem 
�po espinho, produzida em material 
emborrachado com 6 cm de 
diâmetro, cores sor�das, u�lizado 
em fisioterapia.

 
 
 

Marca:

 
 

Un.

 

360

 

360 1.800 R$ 5,90

05

 

Bola cravo 7 cm -

 

Bola de massagem 
�po espinho, produzida em material 
emborrachado com 7 cm de 
diâmetro, cores sor�das, u�lizado 
em fisioterapia.

 
 

Marca:

 
 

Un.

 

434

 

434 2.170 R$ 9,65

30

 

Colchonete para a�vidade �sica -

 
Colchonete de espuma densidade 
26, reves�ndo em 100% policloreto 
de vinila plas�ficado (courvin), 
dimensões aproximadas: espessura 
03 cm / largura 40 cm / 
comprimento 90 cm.

 
 

Marca:

 

Un.

 

841

 

841 4.205 R$ 33,60

34

 

Cone Médio -

 

Cone de PVC-

 

, com de

 

50 cm de altura, para treinamento 
espor�vo, nas cores branco/laranja 
ou preto/amarelo.

 
 

Marca:

 

Un.

 

419

 

419 2.095 R$ 13,95

41

 

Corda elás�ca 8 m -

 

Corda elás�ca 
para educação �sica com 8 m de 
comprimento -

 

material elás�co e 
nylon, espessura 8 mm.

 
 

Marca:

 

Un.

 

118

 

118 590 R$ 25,25

70

 

Calibrador de bolas espor�vas -

 

Calibrador digital para bolas, rígido 
de aço, tamanho de 15 cm, 
acompanha agulha, peso 
aproximado de 100 g.

 
 

Marca:

 

Un.

 

32

 

32 160 R$ 107,75

76

 

Mesa de Pebolim -

 

Mesa de 
pebolim, produzida em madeira 
maciça envernizada com bonecos 
coloridos de metal maciço, varões 
embu�dos (não passantes). 
Dimensões aproximadas: 87 cm de 
altura x 81 cm de largura x 1,36 m 
de comprimento.

 
 

Marca:

 

Un.

 

79

 

79 395
R$ 

1.297,40


