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São João de Meriti
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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

Entrega de Textos - Os textos para publicação deverão ser entre-
gues com 72 horas de antecedencia na Subsecretaria de Governo, 
em disquete e com cópia em papel, das 8 h às 15 h.

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti
Subsecretaria de Governo

LICITAÇÃO N.º 003/2013 - (n° da licitação)NA MODALIDA-
DE CONVITE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

P R E Â M B U L O

O  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DA CIDADE DE  SÃO JOÃO DE MERITI (Órgão promotor 
do certame), localizado na Rua Defensor Publico Zilmar Duboc 
Pinaud, 232, Vilar dos Teles, SJM,(Endereço do órgão promotor 
do certame) RJ, através de sua Comissão  de Licitações, faz saber 
que, até às 15:00h do dia 12 de Setembro de 2013(Horário e 
data do certame), receberá, na sua sala de reuniões,  situada no 
endereço acima, - 2º ANDAR  os invólucros contendo  documentos 
de habilitação e proposta de preço das empresas  convidadas ou que 
adquiriram Convite por requerimento  à Comissão de Licitações,  
da Licitação de n.º 003/2013(n° da licitação), cuja realização  foi 
devidamente autorizada pelo Senhor Diretor Presidente(Autoridade 
competente para autorizar a realização da licitação), Conforme 
despacho exarado no Processo n.316//2013.(n° do processo admi-
nistrativo da licitação)
 
Após a data e o horário acima estabelecidos, não mais serão aceitos 
envelopes ou adendos aos já entregues.
A Licitação que será do TIPO “MENOR PREÇO TOTAL “, na 
MODALIDADE DE “CONVITE”  reger-se-á pela Lei Federal  N. 
8.666/93, com as alterações previstas  nas  Leis  8.883/94 e 9.648/98:
1 - OBJETO
O objeto da presente Licitação é Aquisição de toners, da Diretoria 
de  Administração e Finanças   e em conformidade com as especifi-
cações em  anexo deste  edital,  constante do processo administrativo  
nº 316/2013 e nas demais condições discriminadas.
2- DOS PRAZOS 
O prazo  para a  entrega dos materiais  ao Meriti - previ ,  será  de 
até  30 (TRINTA) dias contados da emissão da nota de empenho.

MERITI - PREVI

DECISÃO – PROC. Nº 10456/2013.

1 – A luz dos pareceres da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria Municipal de Controle Interno RATIFICO a inexigibili-
dade de licitação, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, 
e ADJUDICO a despesa da PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LIMITADA, no valor de R$ 368.900,00 (Trezentos 
e sessenta e oito mil e novecentos reais);
2- A SEMFA para emissão de nota de empenho;
3- Publique-se.
Omitido no D.O.M de 19/08/2013
São João de Meriti, 19/08/2013.

SANDRO MATOS PEREIRA, PREFEITO

DECISÃO – PROC. Nº 10455/2013.

1 – A luz dos pareceres da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria Municipal de Controle Interno RATIFICO a inexigibili-
dade de licitação, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, 
e ADJUDICO a despesa da PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LIMITADA, no valor de R$ 1.317.500,00 (Um 
milhão, trezentos e dezessete mil, e quinhentos reais);
2- A SEMFA para emissão de nota de empenho;
3- Publique-se.
Omitido no D.O.M. de 19 de agosto de 2013.
São João de Meriti, 19/08/2013.

SANDRO MATOS PEREIRA, PREFEITO

DECISÃO – PROC. Nº 10454/2013.

1 – A luz dos pareceres da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria Municipal de Controle Interno RATIFICO a inexigibili-
dade de licitação, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, 
e ADJUDICO a despesa da PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LIMITADA, no valor de R$ 1.996.000,00 (Um 

milhão, novecentos e noventa e seis mil reais);
2- A SEMFA para emissão de nota de empenho;
3- Publique-se.
Omitido no D.O.M de 19/08/2013
São João de Meriti, 19/08/2013.

SANDRO MATOS PEREIRA, PREFEITO

DECISÃO – PROC. Nº 8199/2012.

1 – A luz dos pareceres da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria de Controle Interno AUTORIZO o aditamento ao con-
trato nº 58/2011, firmado entre a PMSJM e a empresa DINÂMICA 
CONSULTORIA  CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORAÇÕES 
LTDA, cujo objeto é a construção do Centro de Referência da 
Mulher, para a rerratificação do cronograma físico-financeiro que 
acarretara um acréscimo de 24,87% ao contrato, na quantia de R$ 
79.436,53;
2- A SEMFA para emissão de nota de empenho; 
3 – PGM para lavratura de termo de aditamento;
3 - Publique-se.
São João de Meriti, 11/07/2013.

SANDRO MATOS PEREIRA, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4794/2013-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 28 de maio de 2013, ALAN PATRICK 
RAMOS RANGEL - Matrícula nº 95643, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 
de julho de 2013.
   

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº.5553/2013  DE 29 AGOSTO DE 2013.              

“Abre Crédito Adicional Suplementar às  dotações do                                                                                                                                  
Orçamento Vigente e dá providências Correlatas”  

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI: no 
uso de suas atribuições constitucionais e com base no art. 1º da 
Lei Municipal nº 1861 de 12 de dezembro de 2012.     
                                                                  

D  E  C  R  E  T  A: 
Art. 1º - Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 30.000,00(Trinta mil reais), em favor da seguinte Dotação 
Orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
P.T.: 23001.0824402822.056 – Oferta de Serviços Especializados 
de Assistências as Famílias
31.90.13.02.01.01 – Contribuição Patronal / RGPS  
fls. 1273 R$  30.000,00

Art. 2º - Os recursos para o Crédito Adicional Suplementar advêm 
da anulação parcial de acordo com o inciso III, § 1º, artigo 43 de 
Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964.     

SECRETARIA DE PROMOÇO SOCIAL
P.T.: 23001.0812200082.010 – Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria
33.90.30.16.01.01 – Material de Expediente   
fls. 540 R$  10.000,00
33.90.30.99.01.01 – Outros Materiais    
fls. 542 R$  10.000,00
33.90.39.04.01.01 – Outros Serviços / Pessoa Jurídica  
fls. 544 R$  10.000,00 

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº.5552/2013 DE 29 DE AGOSTO DE 2013.              

“Abre Crédito Adicional Suplementar às  dotações do                                                                                                                                  
Orçamento Vigente e dá providências Correlatas”  

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI: no 
uso de suas atribuições constitucionais e com base no art. 1º da Lei 
Municipal nº 1861 de 12 de dezembro de 2012.                                                                     

D  E  C  R  E  T  A:           
Art. 1º - Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 1.580.000,00 (Um milhão, quinhentos e oitenta mil reais), 
em favor das seguintes Dotações Orçamentárias:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
P.T.: 04001.0412200082.010 – Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria
31.90.92.00.01.01 – Despesas de Exercícios Anteriores  
fls. 49  R$    200.000,00
33.90.39.04.01.01 – Outros Serviços / Pessoa Jurídica  
fls. 53  R$    800.000,00
  
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
P.T.: 06001.0412200082.010 – Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria
33.90.92.00.01.01 – Despesas de Exercícios Anteriores  
fls. 1359 R$    200.000,00

SECRETARIA DE OBRAS
P.T.: 07001.0412200082.010 – Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria
44.90.51.02.01.01 – Obras e Instalações   
 fls. 1592 R$    300.000,00

SECRETARIA DE TABALHO E RENDA
P.T.: 24001.1133300382.048 – Elevação da Escolaridade e Quali-
ficação Profissional
31.90.04.00.12.01 – Contratação por Tempo Determinado f l s . 
1133 R$      50.000,00
31.90.13.02.12.01 – Contribuição Patronal / RGPS  
fls. 252 R$      30.000,00

Art. 2º - Os recursos para o Crédito Adicional Suplementar advêm 
da anulação parcial de acordo com o inciso III, § 1º, artigo 43 da 
Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964.     

SECRETARIA DE OBRAS
P.T.: 07001.1545201131.477 – Pavimentação de Ruas
44.90.51.01.12.01 – Obras e Instalações   
 fls. 136 R$   750.000,00

P.T.: 07001.1745101132.525 – Drenagem e Pavimentação 
44.90.51.01.12.01 – Obras e Instalações   
 fls. 1368 R$   750.000,00 

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA
P.T.: 24001.1133301612.048 – Elevação da Escolaridade e Quali-

ficação Profissional
33.90.30.99.12.01 – Outros Materiais    
fls. 1124 R$  80.000,00

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

SANDRO MATOS, PREFEITO
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3-DA FORMA DE PAGAMENTO   
3.1 - Os pagamentos serão efetuados pelo INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO 
JOÃO DE MERITI à licitante adjudicatária mediante documento 
fiscal  de cobrança a  ser apresentado pela empresa  de fornecimento  
ao MERITI-PRERVI  e regularmente  protocolado, dando origem a 
processo Administrativo de pagamento da fatura e, após cumpridas 
todas as etapas administrativas internas.  

4-DA COBRANÇA
4.1 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DA CIDADE  DE SÃO JOÃO DE MERITI  (Órgão promotor de 
certame), CNPJ n.º 06.083.793/0001-36 (CGC do órgão promotor 
do certame)e endereçados à  Rua Defensor Publico Zilmar Duboc 
Pinaud – 232- Vilar dos Teles – São João de Meriti - RJ(Endereço 
do órgão promotor do certame);
5. DAS PENALIDADES
Ao adjudicatário contratado, total ou parcialmente inadimplente, 
serão aplicadas as sanções legais, previstas nos art. 86,87 e 88 da 
Lei 8666 de 21/06/93;
 6. DA ACEITAÇÃO
Fornecidos os materiais   serão considerados aceitos através de 
“aceite” expedido por  02 ( dois)  servidores  devidamente habili-
tados  em conjunto com a ratificação de  um Diretor da Autarquia 
através da certificação no verso do instrumento de cobrança. 
O FORNECEDOR  se responsabiliza pela   integridade e inviola-
bilidade  dos materiais fornecidos. 

7.  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas a serem realizadas no presente exercício, para pagamen-
to da aquisição de materiais , relativa ao objeto deste Convite, serão 
oriundas do Programa de Trabalho(Tesouro municipal, Convênios, 
etc) ., Fonte Recursos(Recursos próprios, FM, etc.) , à conta da   
dotação orçamentária própria do MERITI-PREVI:
Programa de trabalho 1701-09.122.0008.2.064.33.90.3099- Mate-
riais de Consumo, elemento de despesa 3.3.9030.99- materiais de 
consumo e outros. 
 8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
 8.1 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1.2  Poderão participar desta licitação, todas as empresas 
convidadas ou, que tendo obtido o Convite para participar desta 
licitação, manifeste seu interesse com antecedência de  até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação da proposta ao INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CIDA-
DE DE SÃO JOÃO DE MERITI  (órgão promotor do certame), 
e se apresentarem à COMISSÃO DE LICITAÇÕES, até a data e 
horário referidos no primeiro parágrafo do preâmbulo deste Termo 
de Referência, com os invólucros contendo seus respectivos docu-
mentos de habilitação e suas  propostas de  preços preenchidas  no 
formulário próprio do MERITI-PREVI ,este ultimo  a ser retirado 
por meio magnético na própria Comissão de Licitações ;
8.1.3 A empresa participante poderá ser representada, no pro-
cedimento licitatório, por um representante credenciado conforme 
o modelo de credenciamento objeto do Anexo III,(Informar o n° 
do anexo de credenciamento) com poderes para representá-la em 
todos os atos da licitação, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 
notificações, interpor ou desistir de recursos.
8.1.4 O instrumento de credenciamento deverá ser apresentado 
ao Presidente da Comissão de Licitação anteriormente à abertura 
dos invólucros contendo as suas respectivas propostas.
8.1.5 Não será admitida à participação de Empresas:
a)  declaradas inidôneas por ato do poder público Federal, Estadual 
ou Municipal;
b) que esteja cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de 
contratar com órgãos da Administração Pública Estadual;
c)  em consórcio, ou grupo de empresas;
d) sob processo de falência ou concordata;
e) que tenha gerente, acionista controlador, responsável técnico 
ou subcontratado que seja servidor do INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CIDADE  DE 
SÃO JOÃO DE MERITI .   (Federal, do Estado ou do município, 
conforme o caso). 

8.2 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS INVÓLU-
CROS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E  DAS  PRO-
POSTAS DE PREÇOS
8.3- Sob pena de não serem levados em consideração, na 
data, local e, até o horário estabelecido no primeiro parágrafo do 
preâmbulo deste Convite, a licitante proponente deverá apresentar, à 
Comissão de Licitações, os invólucros de documentos de habilitação 
e proposta de preços no formulário obtido via meio magnético , em 
invólucros totalmente fechados (colados ou lacrados) contendo nos 

seus frontispícios, além da respectiva razão social e endereço, os 
seguintes dizeres:

INVÓLUCRO “A”      
INVÓLUCRO “B”
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”                          
“PROPOSTA DE PREÇOS”
LICITAÇÃO N.º 001/2013.          
LICITAÇÃO Nº001/2013.

  8.2.2 Os invólucros deverão estar endereçados da seguinte 
forma:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
A/C : Comissão  de Licitações:
Rua Defensor Publico Zilmar Duboc Pinaud – 232- Vilar dos Teles 
– São João de Meriti - RJ(Endereço do órgão promotor do certame);
 
9-DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA EM-
PRESA – INVOLUCRO  - A
9.1– As Empresas convidadas deverão apresentar a documentação 
abaixo relacionada: 
9.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato 
Constitutivo, 
· Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, acom-
panhado de prova de seu registro ou inscrição e de eleição de seus 
atuais administradores, em se tratando de sociedade comercial ou 
por ações, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
· Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 
ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível do objeto contra-
tual. 
· Prova de Inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas);
· Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND-
-INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CND-FGTS);
9.1.2.Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresen-
tados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação 
em órgão da imprensa oficial.

9.1.3.A licitante, em havendo fatos supervenientes impeditivos de 
sua habilitação deverá declará-los, por escrito, sujeitando-se as 
penalidades da Lei, se não o fizer;

9.1.4.A não apresentação dos documentos acima inabilitará auto-
maticamente a licitante.

10- DA PROPOSTA DE PREÇOS A SER  APRESENTADA PELA 
EMPRESA  - INVLUCRO  - B
10.1 O invólucro como título “PROPOSTA DE PREÇO”, deverá 
conter, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação da licitante 
e, conseqüentemente, eliminação automática desta licitação, ex-
clusivamente:

a) Sua proposta de preços, constituída por uma via do for-
mulário próprio do MERITI-PREVI, fornecido no ato da entrega do 
convite e retirado via meio magnético, que, no ato de sua entrega 
será  rubricado pelo Presidente da Comissão de Licitações,  
b) Deverá estar devidamente preenchido, carimbado  e 
assinado pelo representante legal da empresa licitante e,

10.1.1 o preço cotado deverá incluir todos os custos diretos, indire-
tos, taxas, remuneração, despesas, fiscais e financeiras e, tudo mais 
necessário a realização do objeto contratual.   

11.  RECEBIMENTO E ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO
11.1 O recebimento dos invólucros contendo a proposta de preços 
se dará, no dia, hora e local mencionado no primeiro parágrafo do 
preâmbulo deste Termo de Referência.

11.2 Após a hora indicada como limite para a entrega da proposta, 
nenhum outro invólucro será recebido nem tampouco será permitida 
a troca de invólucros, adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos 
já entregues.
 
11.3 As propostas de preços, envelopes e documentos das 
empresas habilitadas, serão analisadas e rubricadas pelos membros 
da Comissão  de Licitações .

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 Os procedimentos de classificação das licitantes serão 

realizados em sessão pública, sendo, procedida a classificação 
das licitantes, por ordem crescente de preço ofertado, quando será 
declarada vencedora da licitação a proponente  que oferecer o me-
nor preço para o fornecimento do objeto deste Convite, desde que 
atendidas as exigências para a formulação das propostas de preços.  
Com fulcro no inciso “X” do art. 40 da Lei 8.666, fica estabelecido 
que não serão classificadas as licitantes que ofertarem preço unitário 
de valor excessivo, igual a zero ou irrisório, nos termos definidos 
no artigo 44, parágrafo 3º de Lei Federal 8.666/93.

12.2 No caso de empate a decisão será por sorteio, em sessão 
pública com a presença das licitantes ou de seus representantes 
formais, interessadas em participar do ato.
12.3 As Propostas de Preços que atenderem aos requisitos do 
Convite, serão verificadas pela Comissão de Licitações, quanto a 
erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:
12.3.1  Se existir discrepância entre o produto da multiplicação 
do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o 
preço unitário;
12.3.2 Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua 
proposta será desclassificada.
13. DOS CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
13.1 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI  (Órgão 
promotor do certame)adjudicará o objeto deste certame,  à licitante 
que  for declarada vencedora desta licitação.
13.2 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI se reserva 
o direito de desclassificar qualquer licitante cuja proposta esteja em 
desacordo com os termos deste Convite, com as disposições legais, 
bem como anular todo o processo licitatório, por vício, ou revogá-lo 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, a qualquer momento antecedente à 
assinatura do contrato.
14.  DA INADIMPLÊNCIA
A empresa que vier a ser contratada em decorrência desta licitação, 
será considerada inadimplente, independentemente de interpelação 
judicial, nas seguintes hipóteses:
14.1 Inobservância de prazos, das especificações e recomendações 
técnicas estabelecidas no contrato, nas leis e normas oficiais perti-
nentes, sem justificativas aceitas pela Administração;
14.1.1 Interrupção da execução do objeto licitado sem justificativa 
aceita pela Administração;
14.1.2 A inobservância de qualquer cláusula ou condição contratual 
que venha a prejudicar a execução do objeto licitado.
15. DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 A inexecução total ou parcial do contrato que decorrer desta 
licitação ensejará a sua rescisão administrativa nos termos da Lei 
Federal 8.666/93 (e Lei Estadual nº 287/79, se for órgão do estado), 
com as conseqüências previstas em lei, sem prejuízo da aplicação 
das demais sanções cabíveis.  A rescisão será formalmente lavrada 
no processo, assegurado o contraditório e ampla defesa;

15.2 As partes poderão ainda, rescindir o contrato, independen-
temente de aviso ou notificação, pelos motivos enumerados no 
artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, responsabilizando-se na forma 
da legislação pertinente, a parte que lhe der causa.
16.  DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O CONVITE
16.1 São os seguintes os documentos que compõem o Convite:
16.1.1 Anexo I - Termo de Referência (edital);
16.1.2 Anexo II - Formulário Obrigatório de Proposta de Preços( 
retirado  por via de  meio magnético);
16.1.3 Anexo III - Modelo de documento de credenciamento;
16.1.4 Anexo IV – Declaração; 

17.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
17.1 Executar, fielmente, o objeto desta licitação nos termos deste 
Convite, de acordo com a nota de empenho e ou as  cláusulas e 
condições do contrato que celebrar com o IPASM (Órgão promotor 
do certame), com os documentos que o integrarem e, em rigorosa 
observância  às especificações, assim como demais  determinações, 
pertinentes,  normas e procedimentos técnicos consagrados; 
17.2 Arcar com todos os ônus e despesas decorrentes de consumo, 
conservação, reparos, avarias e perdas, inclusive custos de reposi-
ção de peças, equipamentos e materiais necessários a execução do 
objeto deste Convite;
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1 Dos atos praticados com respeito a esta licitação cabem recur-
sos, com base no artigo 109 da Lei 8666/93.
19. CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL
19.1 Ocorrendo coincidência do dia determinado, com feriado 
ou ponto facultativo no Município, o início dos trabalhos se dará 
no mesmo horário do primeiro dia útil subseqüente àquela data.



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de agosto de 2013
Ano XI N° 37794

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: 1º Termo Aditivo referente ao Contrato nº 04-A/2011
Partes: Prefeitura da Cidade de São João de Meriti, como contra-
tante, e a Empresa Dinâmica Consultoria em Construção Civil e 
Incorporações LTDA, como contratada.
Objeto: Ficam acrescidos ao Contrato Administrativo à importân-
cia mensal e sucessiva de R$ 855,525,00 ( oitocentos e cinqüenta 
e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais) pelo período de 6 
(seis) meses.
Prazo: 6 (seis) meses.
Fundamento: Proc. 7813/2013 e Lei 8666/93.
Assinatura do Termo: 25/06/2013
Omitido no D.O. M de: 15/07/2013, convalidando os atos anterior-
mente praticados, nos termos as Súmulas 473 do STF.
                           

PROCURADORIA GERAL

PROCURADORIA GERAL

PORTARIA-026-PS/2013-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
ALTERAR os termos da Portaria n.º 010-PS/2013, passando a 
vigorar conforme abaixo discriminada:
CONCEDER a contar de 15 de janeiro de 2013, a SELMA GIL 
DOS SANTOS, CPF n.º821.189.907-82, data de nascimento 
16/06/1943, pensão equivalente a 49,587%, percentual esse equi-
valente a um salário mínimo vigente dos proventos do seu ex-esposo 
e Servidor da Ativa JACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR, CPF 
n.º 286.287.567-87, do quadro de pessoal permanente da Secretaria 
Municipal de Fazenda, matrícula 880, falecido em 21/11/2012, em 
obediência aos termos do processo judicial n.º 2004.054.009815-
0 – OF 601/2008/OF e a sua companheira RAQUEL GOMES 
RONCAGLIA,  CPF n.º 448.564.237-20, data de nascimento 
05/07/1957, pensão no percentual de 50,413%,  a contar 21 de 
novembro de 2012, com fundamento no Art. 40 § 7º, II, da CR/88, 
com redação dada pela EC 41/03, Art. 2º, I e Art. 15 da Lei Federal 
n.º 10.887/2004, Art. 16, I §§§ 1º e 5º, Art. 31, II e Art. 32, I da 
Lei Municipal n.º 1838/2012, de acordo com o parecer exarado no 
Processo Administrativo n.º24/2013 e Processo Administrativo n.º 
624/2012, ficando a pensão desta fixada em R$ 632,36 (seiscentos 
e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).
São João de Meriti, 29 de agosto de 2013.

JORGE MAGDALENO
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 

PROCESSO 0316/2013MODELO DE LICITAÇÃO PARA OBRAS 
MODALIDADE CONVITE

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ANEXO III - MO-
DELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO:

1- esta matriz NÃO deve ser usada diretamente. Recomendamos o 
seu preenchimento  em  cópias deste arquivo;

2 - os símbolos “*” (asteriscos), sempre precedem campos a serem 
preenchidos;

3 - a busca dos campos a serem  preenchidos deverá ser feita 
pelo acionamento dos comandos “EDITAR”, “LOCALIZAR”. 
Aparecendo a caixa de diálogo,, digitar o símbolo  “*” (asterisco), 
no campo “ LOCALIZAR “ e, em  seguida, clicando o botão “LO-
CALIZAR PRÓXIMA”.;

4 - a cada acionamento do botão “LOCALIZAR PRÓXIMA”, o 
cursor irá  estacionar sobre um asterisco;

5 - o preenchimento se fará, primeiramente, apagando-se o asterisco 
e, em seguida, digitando-se o texto adequado, conforme a orientação 
contida ao lado do asterisco, na cor vermelha, entre parênteses.

6 - todos os textos, em cor vermelha, poderão permanecer na edição 
final, pois não são imprimíveis.

LICITAÇÃO N.º 003/2013
 (n° da licitação)NA MODALIDADE CONVITE

ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

À  COMISSÃO  DE LICITAÇÃO DO MERITI-PREVI 
(Código de endereçamento do promotor do certame)

REF.:  LICITAÇÃO N.º003/2013.
Prezados Senhores
P e l a  p r e s e n t e ,  o u t o r g a m o s  a o  S e n h o r 
_________________________________________,End._______
_____________________________________________________,
portador da carteira de identidade  nº ___________ expedida   pelo 
(a)  ___________, inscrito no CPF sob o nº ________________ , 
poderes  para  representar esta Empresa ____________________
_______________, End. _________________________________
____________________CNPJ nº __________________ Inscrição 
Estadual nº _________________ na licitação acima referida, po-
dendo praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e 
fiel desempenho desta outorgada, inclusive prestar esclarecimentos, 
receber notificações e manifestar-se quanto a sua desistência.
    Atenciosamente,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Assinatura e carimbo 
OBS.: CONFECCIONAR EM PAPEL TIMBRADO DA EM-
PRESA.

LICITAÇÃO N.º 003/2013
(n° da licitação)NA MODALIDADE CONVITE
PROCESSO ADMINISTRATIVO  0316//2013 –  
ANEXO IV
DECLARAÇÃO 
Declaro para fins de fixação de responsabilidade para com o Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos da Cidade  de São 
João de Meriti, que os dados consignados nas certidões emitidas 
por sistemas informatizados conferem com os constantes nos 
respectivos órgãos.

São João de Meriti, _____ de _________________de 2013.    (Re-
gistrar a data da emissão do documento)
__________________________________
Assinatura

OBS.: CONFECCIONAR EM PAPEL TIMBRADO

AVISO DE LICITAÇÃO
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 316/2013
Edital Resumido

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Cidade de São 
João de Meriti, Autarquia Previdenciária, na pessoa do seu Diretor 
de Finanças e Administração, nos termos da legislação em vigor, 

19.2 O esclarecimento de dúvidas sobre o presente Convite, 
poderá ser requerido, por escrito, à Coordenação de Licitação(Órgão 
promotor do certame), localizada no endereço constante do preâm-
bulo das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, diariamente, 
exceto aos sábados, domingos e feriados.

19.3 (Titular do órgão promotor do certame)Por solicitação 
do Presidente da Comissão de Licitação, a qualquer tempo, poderá 
determinar a vistoria de todas as instalações e equipamentos, da 
proponente, para fins de permitir melhor avaliação de seus recursos 
humanos e materiais;

19.4 Durante as Sessões da Licitação, somente poderão se 
manifestar, um representante legal ou um credenciado de cada uma  
das licitantes e os membros da Comissão de Licitação, os demais 
presentes ao certame, somente com a permissão do Presidente; 

19.5 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não 
prevista no Convite, nem preço ou vantagem  baseada nas ofertas 
dos demais licitantes;

19.6 O MERITI- PREVI , poderá revogar ou anular esta Li-
citação no seu todo ou em partes, nos termos do artigo 49 da Lei 
n.º 8.666/93.

19.7 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o 
Foro competente é o da Comarca de São João de Meriti(Nome da 
comarca), excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

São João de Meriti, 28 de agosto de 2013(Data da emissão deste 
documento)

Antonio Augusto Ribeiro 
Diretor de Administração e Finanças

ANEXO II DO EDITALMODELO DE LICITAÇÃO PARA 
OBRAS,MODALIDADE CONVITEINSTRUÇÕES PARA 
PREENCHIMENTO DO CONVITE:1- esta matriz NÃO deve 
ser usada diretamente. Recomendamos o seu preenchimento, 
em  cópias deste arquivo;2 - os símbolos “*” (asteriscos), sempre 
precedem campos a serem preenchidos;3 - a busca dos campos 
a serem  preenchidos deverá ser feita pelo acionamento dos 
comandos “EDITAR”, “LOCALIZAR”. Aparecendo a caixa 
de diálogo, digitar o símbolo  “*” (asterisco), no campo “ LO-
CALIZAR “ e, em  seguida, clicando o botão “LOCALIZAR 
PRÓXIMA”.;4 - a cada acionamento do botão “LOCALIZAR 
PRÓXIMA”, o cursor irá  estacionar sobre um asterisco;5 - o 
preenchimento se fará, primeiramente, apagando-se o asteris-
co e, em seguida, digitando-se o texto adequado, conforme a 
orientação contida ao lado do asterisco, na cor vermelha, entre 
parênteses.6 - todos os textos, em cor vermelha, poderão per-
manecer na edição final, pois não são imprimíveis.CONVITE 
CONVITE N.º   003 / 2013N.º do Processo.: 0316 /2013.A ser 
aberta para julgamento às  15: 00h.Do dia   12 de setembro de 
2013.
M E R I T I  P R E V I C O M I S S Ã O  D E  L I C I T A -
ÇÃO                                    Presidente da Comissão de Licita-
ção  FIRMA.:ENDEREÇO.:TEL.:Este CONVITE será 
impreterivelmente aberto na data e hora marcadas podendo o 
ato ser assistido pelo proponente convocado.
ÍTEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCAOFERECIDA 
PREÇOUNITÁRIO
01 Aquisição de toners, kits e fitas para impressoras, de 
acordo com as especificações constantes do anexo ao Memo-
rando 034/2013 da Diretoria de Administração e Finanças e  
em conformidade com as especificações em anexo deste  edital 
parte integrante  do processo administrativo  nº 140/2013 e nas 
demais condições discriminadas.   
OBSERVAÇÕES.:1º -   O CONVITE  deverá:- ser datilografado, 
sem emendas ou rasuras;- conter os preços em algarismos, por 
unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou 
estaduais e descontos especiais;- ser datado e assinado pelo seu 
representante legal ou pelo preposto credenciado2º -  O Proponen-
te se obrigará, mediante devolução do  CONVITE, a cumprir os 
termos nela contidos em conformidade com o Termo de Referência 
(Anexo I).3º -   O CONVITE deverá ser devolvido a este ÓRGÃO, 
até a hora e data marcada, em envelope fechado, conforme Termo 
de Referência.4º -  A licitação mediante CONVITE  poderá ser 
anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação 
vigente. PRAZO DE ENTREGA:  _____/__________/2013.PRE-
ÇOS VÁLIDOS POR 30 DIAS._Em    ____/_____________2013   
Assinatura Firma ProponenteCARIMBO com  CNPJ

que disciplina a matéria, torna público a quem possa interessar, pelo 
presente EDITAL RESUMIDO, a realização do certame licitatório 
abaixo indicado: 
Modalidade  Carta Convite 03/2013
Objeto: Aquisição de toners para impressoras, de acordo com as 
especificações constantes do anexo ao Memorando 055/2013 e em 
conformidade com as especificações anexo a integra do  termo de 
referencia ,  constante do processo administrativo  nº 316/2013 e 
nas demais condições ali discriminadas. 
Data: 12 de Setembro de 2013
Hora: 15:00 hs
Local: Sede Admnistrativa do Meriti Previ, sito na Avenida 
Defensor Publico Zilmar Duboc Pinaud nº 232, jardim Meriti, São 
João de Meriti, RJ.

Os interessados no referido procedimento, poderão obter informa-
ções complementares e/ou RETIRAR gratuitamente cópia do Edital 
e seus anexos na Íntegra, por meio magnético próprio,  no endereço 
acima mencionado, até a data limite de realização do certame.
São João de Meriti, 28 de maio de 2013.

Antonio Augusto Ribeiro
                             Diretor de Administração e Finanças
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