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três centésimos pontos percentuais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo 
correrão à conta 
PT 20.2016.15.451.1013.0220 339039.0400 tendo sido emitido a Nota de 
Anulação de empenho, nº 1752 de 29/01/2019 no valor de R$312,47 
(trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos).
PT 20.2016.15.451.1013.0220 339039.0000 tendo sido emitido a Nota de 
Anulação de empenho, nº 176 de 23/09/2019 no valor de R$4.757,83 (quatro 
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).
AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do Relatório Técnico �s 1237, 
de 11/09/2019, constante no processo 2017002915 de 09/02/2017, 
devidamente autorizado pelo Secretário Executivo de Obras

DATA DA ASSINATURA: 23/09/2019

Angra dos Reis, 23 de setembro de 2019.
ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

Secretário Executivo de Obras

             ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 
012/2019/SDUS.SEOBR

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a empresa P.A. Gripp 
Engenharia e Construções EPP paralise os serviços, objeto do contrato 
066/2014, na data desta ordem. O prazo de paralisação será por tempo 
indeterminado. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período, a 
contar da Ordem de Reinício dos Serviços, a ser emitida por esta Secretaria 
Executiva de Obras, Parques e Jardins.

Angra dos Reis, 06 de setembro de 2019.
Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executiva de Obras,

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019/FTAR

PROCESSO Nº 2019012033

  Considerando os autos do presente processo, obedecido 
aos trâmites legais e estando de acordo com a adjudicação do Sr. Pregoeiro, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão em epígrafe as empresas vencedoras:
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA, vencedora do 
item 01, com o valor total de R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil, oitocentos reais) 
nos termos do inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
ANGRA LUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA, vencedora dos itens 02 e 03, com o valor total de R$ 
22.800,00 (Vinte e dois mil, oitocentos reais) nos termos do inciso VI do Artigo 
43 da Lei Federal nº 8.666/93.
WD SINALIZAÇÃO EIRELI EPP, vencedora do item 04, com o valor total de 
R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais) nos termos do inciso VI do Artigo 43 
da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 006/2019/FTAR
PROCESSO Nº: 2019015288

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de revitalização 
da Praça General Osório, centro -  Angra dos Reis/RJ.
DATA: 14/10/2019 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
CONVITE Nº 007/2019/FTAR
PROCESSO Nº: 2019014554

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de 
revitalização da Quadra no Condomínio Cidadão (UPA), Parque Belém, 
Angra dos Reis/RJ.
DATA: 14/10/2019 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

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 008/2019/FTAR
PROCESSO Nº: 2019015081

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de 
revitalização da Quadra no Condomínio Cidadão (Pousada da Glória), 
Balneário, Angra dos Reis/RJ.
DATA: 15/10/2019 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
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019/FTAR

PROCESSO Nº: 2019016166

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de 
instalação com locação de ornamentação natalina, montagem e 

desmontagem da Vila Noel, na Praça General Osório, Centro, Angra dos 
Reis – RJ, para atender o evento “Natal, Luz e Arte 2019”, que será 

realizado no período de exposição da ornamentação de 30/11/2019 a 
06/01/2020.
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Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitação, considerando a 
regularidade dos procedimentos aplicados nos autos, faz saber aos 
interessados, das novas redações acima, esclarecendo que estas em nada 
afetam a formulação das propostas, em conformidade com o   art. 21, § 4º 
da Lei Federal 8.666/93. A data e horário para o início do certame será 
mantida:

“DATA E HORA: 09/10/2019 às 10h00min”.
(recebimento dos envelopes) “

 Todos os demais termos e condições do Edital permanecem 
inalterados. 

Angra dos Reis/RJ, 03 de outubro de 2019.
MARDEN TADEU DA SILVA BARBOSA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019/FTAR

No dia 23 de setembro de 2019, na Fundação de Turismo de Angra dos Reis 
– TurisAngra, situada na Av. Julio Maria, nº 10 (sobrado) – Centro, Angra 
dos Reis/RJ, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Municipais nºs, 9.829/2015 e 10.024/2016, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que não con�itarem com 
a legislação federal e pelo Capítulo V, Seção Única da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações introduzidas nos 
referidos diplomas legais e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classi�cação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
014/2019/FTAR, Processo nº 2019012033, Registra-se o preço das 
empresas ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA, 
vencedora do item 01, localizada à Rua Prefeito João Gregório Galindo, 
6020, loja 03, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, inscrita sob o CNPJ nº 
09.452.542/0001-70, neste ato representado pelo Sr iago Sepulvida de 
Azevedo, RG 130193584 e CPF 108.017.837-63, ANGRA LUZ 
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA, vencedora dos itens 02 e 03, localizada à Rua Francelino Alves de 
Lima, 101, Nova Angra, Angra dos Reis – RJ, inscrita sob o CNPJ nº 
13.652.354/0001-62, neste ato representado pelo Sr Maykon Soares Vidal, 
RG 268566627 e CPF 107.625.917-06, WD SINALIZAÇÃO EIRELI 
EPP, vencedora do item 04, localizada à Rua Lisboa, 78, Oswaldo Cruz, São 
Caetano do Sul – SP, inscrita sob o CNPJ nº 07.782.978/0001-00, neste 
ato representado pelo Sr Gilberto José Rubim, RG 97032189 e CPF 
042.614.718-92 conforme abaixo:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:
Formação de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 
um futuro e eventual fornecimento de materiais para manutenção do 
Projeto de Sinalização Náutica (Nado livre), a �m de atender a demanda da 
Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra.
CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

DATA: 17/10/2019 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.

CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019/FTAR

 A Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra vem 
COMUNICAR aos interessados que adquiriram o edital de licitação na 
modalidade Tomada de Preços, (processo administrativo nº 2019016162), 
tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de instalação com locação de ornamentação de Natal, inclusive com 
instalação elétrica, montagem, desmontagem e manutenção, para atender o 
Evento “Natal, Luz e Arte 2019” que será realizado no período de exposição da 
ornamentação de 30/11/2019 a 06/01/2020 no centro de Angra dos Reis/RJ, 
que: 

 Fica reti�cado no corpo do Edital o item 6.7. –  DA 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Onde se lê: 

6.7.2. -  Prova de possuir no seu quadro técnico, na data da realização do 
certame, pro�ssional ou pro�ssionais de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido na área de Engenharia Elétrica, detentor(s) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica por execução de serviços de características 
semelhantes, averbado pelo órgão de classe CREA, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,  que comprove ter o 
pro�ssional indicado, ter executado serviço de característica semelhante e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à parcela de 
maior relevância técnica ou valor signi�cativo do objeto ora licitado que é:  
“Execução de Iluminação decorativa urbana em ambientes externos”.
Leia-se: 

6.7.2. - Prova de possuir no seu quadro técnico, na data da realização do 
certame, pro�ssional ou pro�ssionais de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido na área de Engenharia Elétrica, detentor(s) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica por execução de serviços de características 
semelhantes, averbado pelo órgão de classe CREA, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,  que comprove ter o 
pro�ssional indicado, ter executado serviço de característica semelhante e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à parcela de 
maior relevância técnica ou valor signi�cativo do objeto ora licitado que é:  
“Execução de Iluminação decorativa urbana em ambientes externos, em vias 
e/ou praças”.
Assim como foram acrescentados para melhor esclarecimentos os subitens:
- No Termo de Referência – item 7.1.23 – Obrigações da Contratada.
“ i – executar a instalação elétrica das peças ornamentais na rede de iluminação 
bem como proceder todas as autorizações necessárias junto aos órgãos 
competentes”.
- Na cláusula Nona da Minuta de Contrato.
“x.9 - executar a instalação elétrica das peças ornamentais na rede de iluminação 
bem como proceder todas as autorizações necessárias junto aos órgãos 
competentes”. 

 

 

Item

 

 

Unid.

 

 

Qtd.

 

Discriminação

 
Marca

Valor 
Unitário R$

Formação de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 
12 (doze) meses, para

 

um futuro e eventual 
fornecimento de

 

materiais para manutenção do 
Projeto de Sinalização Náutica (Nado livre), a fim 
de atender a demanda da Fundação de Turismo de 
Angra dos Reis –

 

TurisAngra.

 

01

 

Unid.

 

300

 

Boia flutuadora esférica de polietileno com poliuretano 
infetado, para uso marítimo, com 35cm de diâmetro

R MAR R$ 126,00

02

 

Unid.

 

2000

 

Clip de aço zincado, galvanizado a fogo de 3/8” LOYAL R$ 1,30

03

 

Unid.

 

20

 

Cabo de aço 4,8mm revestido com proteção plástica, 
bobina de 250m

 

STARFER R$ 1.010,00

04 Unid. 20

Boia de sinalização náutica, carcaça de polietileno de 
média densidade aditivado contra raios UV e 
intemperismo, pigmentação inorgânica incorporada a 
resina altamente resistente a impactos, preenchimento 
interno com espuma rígida de poliuretano, na cor 
amarela, 600mm de diâmetro, com possibilidade de 
instalação de lanterna solar de LED, tipo modelo B60 
cia ou similar

WD 
SINALIZAÇÃO

R$ 1.700,00
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